
 أمحد مهاعيــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖٙٔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م8201/ ي1431، (1)، ع (14)اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 

ٌُ ٌُ َتِضعيَف  َتِوِثيُق الّراوي ِبنا ُيِصِب

 *أمحد عبد املوىل مهاعيد. 

 م11/7/2217م                                 تاريخ قبول البحث: 2/5/2217تاريخ وصول البحث: 

 ممخص

ٍممة األلفاظ كالعبارات النقدية التي أىٍطمىقيا الن         ٌقاد الميحدِّثكف كصفا فىٍحكل ىذه الدِّراسة: الكيقكؼي عمى جي
كاة الس ٌنة، كقد خرجكا بيا عف مقتضى ظاىرىا: حيث استعممكا األلفاظ كالعبارات التي تىًشي  حسب- لبعض ري

 ًبدىاللة التٍَّضعيؼ، مع أف مرادىـ منيا التكثيؽ.  -ظاىرىا
مٌية، كسياقاًتيا العيرفٌية، كعينيىت الدِّراسة باٍسًتنطاؽ دىاللًة تمؾ األىٍلفاظ كالعبارات ًمف الٌنا       ٍضعٌية الميعجى حية الكى

ليا   عمى أىٍلسيف الن ٌقاد المحٌدثيف إلى حقكؿ داللية نقدية أفادكا منيا في تحرير أىحكاًميـ.  -ًمف بىٍعد-كتىحك 
 .اىا في دىٍرج أحكاميـكما أبرزت الدِّراسة العالقة بيف الداللتيف: الكضعية كالنَّقدية بما ييسىكِّغي استعماؿ الن قٌاد إي

Abstract 

      Some of the examples for presenting words and other critic statements given by 

narrators critics as a description of Sunnah narrators were presented; as they abandoned 

the true purpose of them. They employed the words that appear to weaken the citation 

of the narrator as a form of weakening their narration despite the fact that it was mean 

for citation. 

      The study addressed inferences to deduct the semantics of words on the lexical level, 

their ritual contexts and transformations. Then, the study cited some of the narrators critics 

arguments; taking them to new critics semantic fields employed in their judgments. 
 

 
 :دقدمةامل

ٍمدي هلل رب العالميف. كالصَّالة كالسَّالـ عمى نىًبيِّنا محمد، كعمى آًلو كأصحاًبو أجمعيف، كرىًضي اهلل عف التٌابعيف ليـ         الحى
 كبىٍعد:، بإٍحساف إلى يـك الديف

ْلنَ فإفَّ اهلل تعالى قد تىكىفَّؿ ًبًحفظ كتابو الكريـ، فقاؿ:         ْكَز َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ إِنَّا نَْحُن نَزَّ كيىدخيؿ في سياؽ ذلػؾ  ،ا الذِّ
ٍممػػة-المىحفػػكظ  ؛ ًإذ ىػػي لمكتػػاب العزيػػز ًرٍدزه تيػػوًزريه، كتيعػػيف عمػػى فيمػػو؛ لػػذا فقػػد ىىيَّػػ ى سػػبحانو فػػي سػػمىؼ سيػػنَّةي رسػػكلو  -ًبالجي

ػػدكال نىقىمػػة، كأٌَمػػة نىقىػػدىة: تىكافىقػػكا عمػػى ًصػػي مىًفيػػا عي ممػػة مػػف ىػػذه األيٌمػػة كخى كاتػػو؛ فاصػػطمحكا عمػػى جي انة الحػػديث، كالتٍَّمييػػز بػػيف ري
كاة مىسػالؾ ميتى  باينػة، األحكاـ التي تيبيِّف ريتبة الراكم مف حيث الجرح كالتعديؿ. كسىمىككا في التَّعبير عف أحكاميـ النَّقدٌية عمى الػر 

كمنيػػػا: التعبيػػػر  ،ى سػػػامعيو فػػػي إدراؾ حقيقػػة معنػػػاهمنيػػا: التَّعبيػػػر المباشػػػر الػػذم كافػػػؽى معنػػػاه مقتضػػى ظػػػاىره بحيػػػث ال يىتعٌنػػ
كاة ب نػػو شػػيطاف،  ،الًكنػاَي الػػذم خػالؼ معنػػاه مقتضػى ظػػاىره بحيػث يٍسػػت ىؿ البحػػث عػف حقيقتػػو، كػ ف يصػػؼ الٌناقػد أحػػد الػر 

و كالثناز عميو. كىذا أسمكب في العربية مىعيكد. ٌط مف مكانتو، بؿ غايتيو مدحي  كىك ال يريد الحى
رًغبػػتي فػػي جمػػع تمػػؾ األىٍلفػػاظ كالعبػػارات التػػي ظاىرىػػا جػػرح الػػراكم كالنيػػؿ منػػو كحقيقػػة مػػراد مسػػتعممييا تكثيػػؽ ذلػػؾ  كقػػد       

ٍضعٌية حقيقية كعيرفٌيةالراكم كالثناز عميو؛  مٌية ككى  بىٍعدثـ أىٍستىنًطقييا مف ًجيىة الدَّاللة الٌنقدٌية الحديثية، كمف  أىدريسييا دراسة ميعجى
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كاة المىكصكفيف بذلؾ. ٍكز مف أحكاـ الن ٌقاد المحٌدثيف عمى الر  ٍضعٌية كالٌنقدٌية عمى ضى  أيشير إلى العالقة بيف الدَّاللتيف الكى
 األلفاظ التي -في كصؼ الركاة-ذا العنكاف: استعماؿ النقاد كسىمٍَّيتي بحثي ىذا "تىٍكثيؽ الٌراكم ًبما ييٍشًبوي تىٍضعيفىوي" كفحكل ى       

َـّ.، كحقيقتيا الثناز كالمدح، ظاىرىا الجرح  عمى طريقة أىؿ البىديع في مبحث المىٍدح ًبما ييٍشًبو الذَّ
 

 :أينية الدراسة
 كمنطكؽ نصيا ،ـ الميتىمٌقيف ميراده بداللة العبارةعف أسمكب النَّقد المباشر الذم ييٍفيً  -أحيانان -إفَّ عيدكؿ الن ٌقاد المحدِّثيف        

 إلى مذاىب مف القكؿ تخفى إاٌل عمى آحاد المشتغميف بالحديث في زماننا أمر يست ىؿ الكشؼ كالبياف؛ كي ال تىًضؿَّ األفياـ
 .لدل النظر كاالستدالؿ؛ فتكًرد أحكاـ الن ٌقاد عمى غير ميرادىـ منيا

 
 :أيداف الدراسة

 ؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ مف أىميا:تيد       
فادة كؿ فريؽ مف مىخزكف صاحب -ُ و؛ فقد ػػػالتعر ؼ عمى مدل التراسيؿ العممي بيف نيٌقاد الحديث الشريؼ كأىؿ العربية، كا 

 ،المسندك  ،كالضعيؼ ،كالحسف ،استثمر المغكيكف مصطمحات المحدِّثيف في نعت منقكليـ المغكم فجعمكا منو: الصحيح
المغة عمى نحك صنيع السيكطي في الميزًىر في عمـك المغة. كما أفاد الن ٌقاد المحدِّثكف مف أىؿ  ،كالمعضؿ ،كالمنقطع
كاة: كالتشبيو طراَقيـ كما  ،كاألمثاؿ الساَرة ،كالكناية ،كاالستعارة ،في األداز التعبيرم عف أحكاميـ النَّقدية عمى بعض الر 
 التراسؿ في حقكليا الداللية المختمفة. المعاني مف يقع بيف

كاة؛ إذ كقع التخالؼ -ِ  الكشؼ عىٌما استعممو الن ٌقاد المحدِّثكف مف أساليب التعبير عف آراَيـ النقدية في كصؼ بعض الر 
يريدكف  بحيث تيكًىـ مىف ال دراية لو بطراَؽ القـك في التعبير أنيـ ،بيف منطكؽ تمؾ األساليب كبيف مراد الن ٌقاد منيا

 كليس األمر كذلؾ.، معناىا ظاىر
 

 :الدراسات السابدقة
لـ أًجد مىف أفرد ىذا المكضكع بدراسة عممية مستقمة عمى نحك ما  ،بعد البحث كالنظر كسؤاؿ أىؿ التخصص الحديثي       

التَّعاليؽ بيف الداللتيف  كاالستدالؿ النَّقدم، كأخيرا: استنطاؽ حقيقة ،كالت صيؿ المغكم ،كالتقسيـ ،صنعت ًمف حيث الجمع
كاة.  الكضعية كالنقدية لأللفاظ كالعبارات الناقدة التي أكردىا الن ٌقاد في أحكاميـ عمى الر 

فيي إشارات سريعة دكف العناية ببحثيا عمى الطريقة  ،كأما ما كرد في بعض كتب قكاعد الجرح كالتعديؿ كمعاجـ ألفاظو       
التقدير لتمؾ المصنفات كمنيا: شفاز العميؿ ب لفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ، ألبي الحسف مصطفى  التي سمكتيا ىذه الدراسة مع

كمعجـ ألفاظ كعبارات الجرح كالتعديؿ المشيكرة  ،ككتاب النفح العميؿ بفراَد الجرح كالتعديؿ، لماجد آؿ عثماف ،بف إسماعيؿا
ككتاب مصطمحات  ،يؿ أللفاظ الجرح كالتعديؿ، ليكسؼ محمد صديؽكالنادرة، لسيد عبد الماجد الغكرم. ككتاب الشرح كالتعم
كىي مصادر عنيت بجمع ألفاظ الجرح كالتعديؿ كبعض قكاعده بصكرة  ،الجرح كالتعديؿ المتعارضة، لجماؿ األسطيرم، كغيرىا

ي مرحمة تىقىٌصي كقد كانت مف بيف مراجع ىذه الدراسة ف ،عامة، كليست متخصصة في ًذكر ما خرج منيا عف مقتضى ظاىره
 ألفاظ الدراسة كعباراتيا إلى جانب المصنفات العديدة في الرجاؿ كالعمؿ. 
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  :مهًج الدراسة
يف: االستقراَي        قىفٍت الدِّراسة عمى جيممىة األلفاظ كالعبارات الٌنقدية  ،سىمىكٍت ىذه الدِّراسة المىنيجى كالتحميمي. فًباألكؿ: كى

عدد ال ب س بو ًمف مصنفات الجىرح كالتعديؿ كمعاجـ المصطمحات النَّقدية الحديثية، كًبالثاني:  مكضكع البحث، كذلؾ باستقراز
ت المعجمية استثمرت الدِّراسة مىساًلكىو الثالثة: التَّفسيرية التفكيكية، كالنَّقدية التىقكيمية، كالتَّحميمية االستنتاجية؛ الستكشاؼ الدالال

العبارات الٌنقدية مكضكع الدراسة. كقد اكتنفت الدراسة ثالثة عشر مطمبان في مبحثيف، اٍستيًيؿَّ كؿ كالعيرفية كالنَّقدية لأللفاظ ك 
ٍضعية كما يتَّصؿ بيا مف  مطمب بذكر المفظ أك العبارة المراد دراستيا ميرتٌبة عمى حركؼ المعجـ، ثـ عيًنيىت ببياف الداللة الكى

عند الحاجة إلييا. ثـ كاف البياف لمداللة النَّقدية، كًذٍكر مثاليف مف الركاة ت العيرفية كالمعاني االصطالحية ستعماالن اال
ال اكتفت الدراسة بذكر المثاؿ الكحيد في ىذا السياؽ؛ لتفرده، كعدـ كجكد  المكصكفيف بتمؾ العبارة أك المفظ النقدم إف كيجد، كا 

 أكصاؼ يقتضييا المقاـ. مف النظير لو. ثـ أكردت الدراسة أىـ ما قالو الٌنٌقاد في كؿ راكو 
كأخيرا: أبرزت الدراسة جية التعالؽ بيف الداللتيف الكضعية كالنقدية مع بياف صفة التناغـ بيف الكاقع النقدم لمراكم        

 ظاىر المفظ أك العبارة النقدية التي كيًصؼ بيا.  ،الميمىثَّؿ بو
 

   :التنًيد
يَّر الناس         ٍكنىو ميفًصحا عف أغراًضيـ: فتارة يٍكتىفكف بمنطكؽ العبارة، كىك أىٍبيىنييامف طراَؽ الخط -عادة-يتخى  اب ما يىرى
 في تنكيع أساليب القكؿ.  تفننان . كتارة ييؤًثركف اإلفياـ باإلشارة؛ ًحٍميىةن منيـ ك استعماالن ك  جريانان كأكثرىا فييـ ، مسمكا
و، كخالؼى مقتضاهكمما أيًثر عف العرب قىٍكلييـ القكؿ ال ييريدكف ب         مثالو: ما قالكه في الرجؿ ،و ظاىر معناه، بؿ نقيضى

مىى ًإصابىًة اٍلشىٍيزً  ،(ُ)الحاذؽ في تىدبيرىا: )ىك داًىيىةه ًمٍف الدَّكاًىي( األمكرالبصير في   فإف ميفرىدة "الداىية" تديؿ  بالكضع )عى
. ييقاؿ: "ما دىىاهي؟ أىٍم ما أى  دة "داىية" في ، ِ()صابىوي؟ ال ييقاؿ ذًلؾى ًإاٌل ًفيما يىسيكزي(ًباٍلشىٍيًز ًبما ال يىسير  فانظر كيؼ أكردكا ميفرى

 غير ما كيًضعت لو؛ فخرجكا بذلؾ عف مقتضى ظاىر الكالـ عمى سبيؿ المجاز المغكم، أك الميحىسِّف البىًديًعي، أك مف باب
 التىراسيؿ بيف الحقكؿ الداللية.

دِّثكف في استثماره كييعد  ىذا المسمؾ التع         ب ىؿ -كما سي تي-بيرم مف التىراسيؿ الحسف بيف الفنكف؛ فقد ت ثر النقاد الميحى
 البالغة كالدرس الداللي الذيف ىـ أكثر مف ييعنى بيذا المسمؾ مف القكؿ.

أك  كنو تشبييا بميغا،كربما يىعيدٌ  ،فالبالغيكف يركف فيو خركجا عف مقتضى ظاىر الكالـ، كىك فف مف فنكف عمـ المعاني       
كقد يىٍنًزعكف بو إلى فف البديع؛ فيذكركنو  ،كىىيما عيٍمدىتا عمـ البياف -حسب ما يقتضيو اٍلنىٍظـ فييما- ،استعارة تصريحية

 في مبحث المدح بما يشبو الذـ. 
 لمفردة مف داللتيا المعجميةكأما عمماز الدرس الداللي فيركف أف ما يجرم في مثؿ ىذه المشاىد التعبيرية ىك تحكؿ ا       

 السككنية إلى أخرل سياقية يقتضييا المقاـ.
(كمثاؿ ىذا المسمؾ في الحديث الشريؼ: قكؿ النبي         )َتِرَب  يقاؿ: ،ّ(): "تىًربىت يىداؾ"، في حديث: )تيٍنكىحي المىٍرأىةي أًلىٍربىعو

... كىًذًه  ، أىم: لىصؽى بالتيرابى الكىًممةي جاًريىةه عمى أىٍلًسنىًة العرب ال ييريدكف بيا الديعاز عمى الميخاطىًب... كقيؿ: الرىجيؿي ًإذا اٍفتىقىرى
أراد بو المىثىؿ؛ ًليىرل المىٍ مكري بذلؾ الًجدَّ، كأىٌنوي إف خالىفىوي فقد أىسازى(
()ْ. 

دِّثكف بمعزؿ عف مجتمعاتيـ المغكية كالشرعية؛ فقد يقكلكف ا        لقكؿ يخرجكف بو عف مقتضى ظاىره؛ كليس النيٌقادي الميحى
 شٌرا، كىـ يريدكف كقد ييثنكف عميو ،كتضعيفوذىٌمو  حقيقة مدحو كتكثيقو، بؿ يقصدكففييثٍنكف عمى الراكم خيرا ال يريدكف بذلؾ 
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ٍ ثكر خطابيـ.، بذلؾ إعالز ش نو  كالمبالغة في تعديمو. فيذا كغيره قارٌّ في أساليب العرب كمى
 

 املبحح األول

 ردةــاظ املفـاأللف

 

كاة بما يشبو تىضعيفىيـ         دِّثكف في تىكثيؽ الر  ميفردة صيغىت ب كزاف صرفية ميتىعٌددة تىكتىًنؼي في  ألفاظان يىستعًمؿ الن قاد الميحى
يب مف المعنى يرتضيو كالصفة الميشٌبية؛ ًلتيسًيـى كيؿٌّ منيا في سياقيا بنص ،كصيغة المبالغة ،كالمفعكؿ ،الفاعؿ دالالت اٍسمىي أبنيتيا

  .مطمبان المكقؼ النقدم في بياف حاؿ الٌراكم. كبمغت ىذه األلفاظ المفردة في ىذا المبحث ثمانية ألفاظ لكؿ لٍفظو منيا جعمتي 
 

 :َبّطاٌل :املطمب األول
 :الدَّالَلُة الَوضعّية (ٔ

ده عمى ًزنىًة فىٌعاؿ ًصيغى ًمف الفعؿ الالـز بىطى         ؛ ًصفةن ميشٌبيةن تكًم ي بثىبات داللتيا لمىف اتَّصؼى بيا. ىذا لىٍفظه ميفرى  ؿى
ـي أىٍصؿه كىاًحده         ليٍبًثوً  ،قاؿ ابف فارس: )اٍلبىازي كىالطَّازي كىالالَّ ًقمَّةي ميٍكًثًو كى  ييقاؿي: بىطىؿى الشٍَّيزي يىٍبطيؿي بيٍطالن  ،كىىيكى ذىىىابي الشٍَّيًز كى
بيطيكالن  : ا كى ؛ أًلىنَّوي ييعىرِّضي نىٍفسىوي ًلٍممىتاًلؼً ... كىاٍلبىطىؿي ذىىىبى دىميوي بيٍطالن،  لش جاعي، سيمِّيى ًبذلؾى : بىيِّفي اٍلبىطالىًة. كى ييقاؿي: رىجيؿه بىٌطاؿه ... كى

ِـّ يىٍبطيؿي بيطكلىةن كبىطىالةن، أىٍم: صارى شيجاعان  ،ٓ()أىٍم: ىىدىران( قىٍد بىطيؿى اٍلرَّجيؿي ًباٍلضَّ بىطى  ،)كى (كى ؿى اأٍلىًجٍيري باٍلفىٍتًح بىطالةن، أىٍم: تىعىطَّؿى
()ٔ .

، كىال ًحٍرفىةو، كىال أىٍمرو يىٍعًنيًو( تىقكؿي: رىجيؿه )بىٌطاؿه: فارًغه ميتىعىطِّؿه، ال يىٍشتىًغؿي ًبعىمىؿو كى
: ىك الذم )يشتغؿ بالميك كالمعب كالجيالة، ،ٕ() ًقيؿى  كى

 .ٖ()كال يسعى فيما يحتاج إليو(
دِّثيفكق        ٍضعٌية عمى أىٍلسيًف الميحى  فى ٍطمىقكهي عمى مىف لـ ييعفى بركاية الحديث كجمع طرقو ،د كرىد ىذا المفظي "بٌطاؿ" ًبداللًتًو الكى

ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو  : )رىأىٍيتي كىًثيرى ٍبفى عى ٍبًد المًَّو قىاؿى كىافى كىًثيرى  اكفقيو، فقد أخرج العيقىيمي عف ميطىرًِّؼ بف عى ٍلميزىًنيَّ كى
اًبنىا يىٍ خيذي عىٍنوي، فىقىاؿى لىوي اٍبفي ًعٍمرىافى اٍلقىاًضي: يىا كىًثيري أىنٍ  ده ًمٍف أىٍصحى لىـٍ يىكيٍف أىحى ، اٍلخيصيكمىًة كى اًصـي ًفيمىا الى نىٍعًرؼي تى رىجيؿه بىطَّاؿه تيخى

مىى مى  لىٍيسى ًعٍندىؾى عى تىدًَّعي مىا لىٍيسى لىؾى كى ٍبًني ًإالَّ أىٍف تىرىاًني قىٍد تىفىرٍَّغتي أًلىٍىًؿ اٍلبىطىالىًة(كى  .(ٗ)ا تىٍطميبي بىيِّنىةن، فىالى تىٍقرى
 بىقيت عمى ما تىكاضىع عميو أىؿ المساف األيكىؿ: أٌنيا -بداللتيا العرفية عند الميحدِّثيف-فظيىر مما تقىدَّـ أفَّ ميفرىدة "بىٌطاؿ"        

  .تفرِّغ المعكب الذم ييقطِّع كقتو بالميك كالعبثية، كىي ًصفةه ذىميمة في جانب مىف أيطًمقت عميو أك كانت الًزمة لوًصفةي الكسالف الم
 

 :الداللة النقدية (ٕ
دِّثيف قد استعممكىا في دىرًج أحكاميـ ،عمى الرغـ مف سكز الداللة التي تكتنفيا مفردة "بىٌطاؿ"         إاٌل أفَّ بعض النٌقاد المحى

يا؛ فترفع مف ش ف المكصكؼ بيا، كمثاؿ ذلؾ: صاًلح  ،ٌنقديةال بف منتقميف بيا مف داللتيا المعجمية إلى أيٍخرل سياقية تيناقضي
رىة )ت زى ًمٌي البىغدادٌم الميمىقَّبي جى ًبيب أىبك عى مَّد بف عىٍمرك بف حى  ىػ(.ِّٗ ميحى

ٍتقاًنو كًحفًظو          كالخىطيب البغدادم ،كالٌدارى قيطني ،كابف عىًدمٌ  ،كسىعىة مىعًرفىًتو، كذا عف أىبي زرعةأىجمىعى الن ٌقادي عمى تىكثيًقو كاً 
ريف  .(َُ)كابف عىساًكر كالذَّىىبٌي في آخى

رىةي ًعٍندم         ، يىٍنتىًخبي عىمى شييكًخ المىٍكًصًؿ، ككافى بى  -ىا ىينا-قاؿ أبك يىٍعمى المىٍكًصًمي : )باتى صاًلحي جىزى  .(ُُ)ٌطاال(عىٍشرى لىياؿو
رىةى ًبكٍصفىيف اٍثنىيف:         زى  فىًفي ىذا المىشيىد النَّقدم كصىؼ أبك يىعمى المىكًصمي  صالح جى
ديًث الشَّيخ عىكاًليىو شىريطةى )أىٍف يىٍكتيبى عىٍنوي ما ال يىًجديهي ًعٍندى أحدهما يَّر الٌطاًلبي ًمف حى يىتىجى : االٍنًتخاب، كىك: أىف يىتىخى  نَّبى غىٍيًرًه، كى

اٍلميعادى ًمف ًركاياًتًو(
ديث كًعمىًمو كمىعًرفة ًرجاًلو كطيًرقو مع حاًفظةو (ُِ)  . كىذا مٍسمىؾه ًمف النَّقد عىًزيزه إاٌل عمى قكـو أيكًلي ميٍكنىةو في الحى
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يَّرى  ديث بًركاياًتو كطيًرًقو حتى يىتىخى  ًمنيا عمى بىصيرة كىيدل. قىًكٌية كذاًكرىةو مىتينة؛ تيعيفي صاًحبىيا عمى اٍسًتحضار الحى
مٌية كالعيرفٌية بما ييغني عف إعادىًتو ىنا كىذا الكٍصؼي ال يىنسىجـي أىٍلبىتَّةى معثانيهما  الكٍصؼً  : بىٌطاؿ، كقد تىقىدَّـ بىياف داللًتو الميعجى

ؿ؛ إذ كيؼ يككفي البىٌطاؿي كىك الميتىعىطِّؿ الكىٍسالف الفاًرغ مف أم ًحرفةو تىٍمألي ع ؿٍّ ًمف النَّقد ييؤىىِّميوي أىف يىنتًخبى األىكَّ مىيو كٍقتىو في مىحى
مٌية إلى أيٍخرل تيناًقضييا.  -إذىف-عمى الش يكخ كيىنتىقي ًمف حديثيـ؟! فكىجىبى  أىف تىنتىًقؿى ميفرىدةي "بىٌطاؿ" ًمف داللتيا الكىضًعٌية الميعجى

 ك العارؼي البىصيري بطيًرؽ الحديث كًعمىمو إلى جانب ميٍكنىة عمى التىٍمييز بيفى -ىنا-دىؿَّ عمى ذلؾ ًسياؽي المىقاـ، كىي: أفَّ البىٌطاؿ 
ر مف حديث الٌشيخ، مىراتًب األحاديث صحيحيا كسقيميا د بو عف غيره.، كما تىكىرَّ   كما تىفىرَّ

ي ر عىكالي  ككٍجوي التَّعاليًؽ بيف الدَّاللتىيف الكىضعٌية كالًسياقٌية التي اٍكتىنىفىتيا ميفرىدة: ثالثهما رىة الحاذؽ في تىخى بىٌطاؿ ىك أىفَّ صالح جىزى
، ييفكِّري كيت مَّؿي ك  ادو ييطيؿي النَّظىر الٌشيكخ كاالٍنًتخاب مف حديًثًيـ عمى بىصيرة كًدقَّة مىعًرفة ًإنَّما كاف يفعؿ ذلؾ عمى اٍستينازو كاتَِّ

ي كقتىوي كفىراغىو بما ال يىرًجعي عميوحتى يىظيفَّ مىف يراه أنَّو رجؿ بىٌطاؿ قد تىعىطَّؿ عف أم عىم بالنَّفع؛  ؿو أك ًحٍرفًة تىسيد  عىكىزىه. كىك يىمألى
 إذ إفَّ تى ىٌنيىو كصبرىه عمى ما يفعؿ ال يكحي ب فَّ كرازىه عىمىال يٍطميبيو أك ييٍشًغؿى بو نفسو.

 

 :الدايية :املطمب الجاني
 :الداللة الَوضعّية (ٔ

 كيصح  في تقًفيًتو بالكاك كالياز. ، كالياز لممبالغة، نىة اسـ الفاعؿىذا لىفظه ميفرد عمى زً        
مىى ًإصابىًة اٍلشٍَّيًز ًباٍلشٍَّيًز ًبما ال يىسير          : يىديؿ  عى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿ  ييقاؿي: ما دىىاهي؟، أىٍم: ما  ،قاؿ ابف فارس: )اٍلٌداؿي كىاٍليازي كاٍلحى

ٍكدىةي اٍلرٍَّأًم، كىىيكى  ،اٌل ًفٍيما يىسيٍكزي أىصابىوي؟ ال ييقاؿي ذىًلؾى إً  ًبًو. كاٍلدٍَّىيي: اٍلن ٍكري كىجى ًَـً نيكى ٍنسافى ًمٍف عىظا دىكاًىي اٍلدٍَّىًر: ما أىصابى اإٍلً ًمٍف  كى
قىٍد دىًىيى فيالفه يى  ،)كىاٍلدَّىازي: اٍلعىٍقؿي  ،(ُّ)اٍلباًب؛ أًلىنَّوي ييًصٍيبي ًبرىٍأًيًو ما ييًرٍيديهي( دىٍىيان: فىييكى داهو ًمٍف قىٍكـو كى دىىازةن كى يىٍدىيك دىىازن كى  ٍدىىى كى

ؿه داًىيىةه  ،(ُْ)ديىاةو( : )رىجي  .(ُٓ)(األمكرأىٍم: ميٍنكىره بىًصٍيره بً ، قاؿى اأٍلىٍزىىًرم 
كديىاةي العىرىبً        

ؿِّ ميٍشًكًمي األمكركىأىٍصحابي الًفٍطنىًة في تىٍدًبيًر  أىٍذًكياؤيىـ :(ُٔ)  ا.كحى
 مما سبؽ أفَّ مفردة الٌداىية في أصؿ كضعيا: ىي األٍمري السَّيِّ ي ييصيب اإلنساف.  يتىبيَّفي        
 فمحمكؿ عمى المجاز بحكـ التطٌكر ،ًمف معاني العقؿ كجىكدة الرأم كالبصر في األمر -في بعض دالالتو-كأٌما ما كىرىدى        

 .ية المتعاقبةالداللي لكممات العربية في بيَاتيا المغك 
 

 :الداللة النقدية (ٕ
 أفاد بعض الن ٌقاد الميحدِّثيف ًمف الداللة الكضعية كالمجازية لمفردة داىية في سياقاتيـ النَّقدية عمى الرَّغـ ًمف إيمازاًتيا       
كاًة الحديث؛ تعبيرا عف مكانتو في تىعاىي  (ُٕ)حيث أطمقيا أحمد بف الحسيف الصكفي ،السمبية  اٍلفىٍضؿي ًده حديثىو، كىك: عمى أحد ري

، )ت ـى اأٍلىٍعرىجي اٍلبىٍغداًدم   .ىػ(ِٓٓ ٍبفي سىٍيؿو ٍبًف ًإٍبراًىي
ثَّقىو أحمد بف الحيسىيف الٌصكفي          دَّثى عنو األىًٌَمةي: أصحاب ،كالذَّىبي  في آخريف ،كابف ًحباف ،كالنَّساَي ،كأبك حاتـ ،كى  كقد حى

دى اٍلدَّكاىي((ُٖ)اجةالكيتيب السٌِّتة سكل ابف م : )كافى أىحى ٍكدىةً (ُٗ). كقاؿ أحمد بف الحيسىيف الٌصكفي  ٍعًرفًة كجى  ، )يعني: في اٍلذَّكاًز كاٍلمى
 .(َِ)األىحاديث(

ككٍجوي التىعاليؽ بيف الداللتيف الكٍضعٌية كالٌنقدية لمفردة الٌداىية: ىك أفَّ الفضؿ بف سيؿ األعرج قد أتقف حديثو كبمغ في  (ّ
 بحيث تىنقادي لو حافظتيو عند اٍسًتٍدعاَيا، كال تستعصي عميو ألبتة؛ فيستنطقييا حتى تفيضى عميو دكف كبيران  مبمغان حفًظو صيانتو ك 

 مابحيث يسيؿ عميو  ،األمكرتىعث رو حاليو في ذلؾ حاؿى الٌذًكيِّ الفىًطف المعركؼ بالدىاز كالعقؿ كالًحٍنكة في معالجة المعًضؿ مف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يق الراوي مبا يصبٌ تضعيفٌتوث
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 يستعصي عمى غيره.
 

 :َشكَّاٌك :املطمب الجالح
 

 :الداللة الوضعية (ٔ
 كربما صيغ ،ىذا لٍفظه مفرد عمى ًزنىًة فىٌعاؿ صيغى لمميبالغة؛ بيانا لكىثرة اٍلشَّؾِّ ممف اتصؼ بو حتى لىك نَّو صار الزمة لو       

"؛ داللةن عمى كيقكعو ًمف صاحبو زمنا بعد زم  بعد حاؿ؛ فإفَّ التعبير بالفعؿ كحاالن  ،فىذا المعنى بصكرة الفعؿ الميضاًرع "يىشيؾ 
 . (ُِ)يدؿ عمى التجدد بخالؼ التعبير عف المعنى باالسـ الداؿ عمى الديمكمة كالثبات

ٍضًعًو: )يىديؿ  عىمى التَّداخيؿً         ؿى  ،كىاٍلشَّؾ  في أىٍصًؿ كى : شىكىٍكتيوي ًباٍلر ٍمًح: ًإذا طىعىٍنتيوي فىداخى السِّنافي ًجٍسمىوي(ًمٍف ذلؾى قىٍكليييـٍ
(ِِ)، 

مىٍمتىوي ًإلى شىٍيزو فىقىٍد شىكىٍكتىوي() كىكيؿ  شىٍيزو ضى
مَّةن ًلنىفاًذ أىمِّ شىٍيزو بىٍينىيما ،(ِّ) : )ًب ىٍف يىتىالصىؽى النَّقيضافً  ،بحيث ال تىدىعي خي  ككذلؾ الشَّؾ 
م ًؿ ما بىٍينىييما ؿى ًلٍمفىٍيـً كىاٍلرىٍأًم ًلتىخى نىٍحك ذلؾ ًمٍف االٍسًتعارات(، ٍشيىدي لىوي قىٍكليييـ: ًاٍلتىبىسى اأٍلىٍمري كىاٍختىمىطى كىأيٍشًكؿى كيى  ،فىال مىٍدخى كى

(ِْ).  
ًضد هي االٍعًتقادي؛ فًإنَّوي قىٍطعه ًبًصحَّ         نىًقيًضًو. كى نىًقيًضًو.  ًة اٍلمىٍعنى ديكفى كىالشَّؾ  في أىٍلسيًف أىٍىًؿ االٍصًطالًح: )كيقكؼه بىٍيفى اٍلمىٍعنى كى

) ًدًىما ًعٍندى اٍلشاؾِّ ٍيًف ال تىٍرجيحى أًلىحى : اٍلتىرىد دي بىٍيفى نىقيضى قيؿى كى
: )ىكى (ِٓ) ذلؾى قىٍد  ٍعًتداؿي ا. كقيؿى تىساكيًيما؛ كى ٍيًف ًعٍندى اإٍلٍنساًف كى اٍلنىقيضى
تىٍيًف ميتىساًكيىتىٍيًف ًعٍندىهي في اٍلنىقيًض أىٍك ًلعىدى  ٍيًؿ كىأىخىص  ًمٍنوي  ،ـً اأٍلىمارًة فيًيمايىككفي ًلكيجكًد أىمارى ٍربه ًمٍف اٍلجى ٍيؿى كاٍلشَّؾ : ضى ؛ أًلىفَّ اٍلجى

ٍيًف رىٍأسا ـى اٍلًعٍمـً باٍلنىقيضى دى ٍيؿه كىال عىٍكسى  ،قىٍد يىككفي عى  .(ِٔ)(فكيؿ  شىؾٍّ جى
ًؿ بيف شيَيف أفَّ الداللة المعجمية كاالصطالحية لمفردة الشَّؾِّ  ،قمت: يتبٌيف مما سبؽ        أٍمًرىما كالتىرىد د في  ،تيشير إلى التَّداخي

ًدىما؛ ًلجىيؿو أك لعدـ الثِّقة الكاممة التي تىحًمؿ صاحبىيا عمى اليىقيف بالراجح منيما بالدليؿ بالشَّؾِّ  كالمىكصكؼ ،دكف الجٍزـ ب حى
؛ فإنَّو ال يىككفي عمى ثىمىجو مف أىٍمره كال ًثقىةو فيو. ٍذمـك   مى

 

 :دَّاللة النَّقديةال (ٕ
دِّثيف ًمف الداللة الكضعية كاالصطالحية لمفردة اٍلشَّؾِّ في سياقاتيـ النقدية عمى الرغـ مما تىشي بو         أىفاد بعض الن ٌقاد الميحى

ِـّ المكصكؼ بيا كسكز حالو كاضطراب نفسو؛ بما يىًردي عميو ًمف الشيبيات ف طمقكىا عمى طاَفة ًمف المحدِّث  ال يريدكف (ِٕ)يفًمف ذى
ز ر  يا؛ بيانا لمكانتيـ الرفيعة في صيانة ركاياتيـ ًمف أم شاَبة بما أىٍكلىٍكىا ًمف التحى  كمثاليـ:، كاالحتياط ظاىر معناىا، بؿ نىقيضى

 

، )ت .أ  مىمةى الككًفي  ، أبك سى  :ىػ(ُّٓ ًمٍسعىره ٍبفي ًكدىاـو ٍبًف ظييىٍيرو اٍلًيالًلي 
ٍتقاًنو كجاللة قدره كذا عف شيعبة أجمع كبار الن ٌقاد        كابف  ،كابف مىيدم ،كابف القىٌطاف ،كابف عييىٍينة ،كالثَّكرم ،عمى تىكثيًقو كا 
. قاؿ شيعبة: كيٌنا نيسىٌمي ًمٍسعىرا الميٍصحىؼ؛ ًلحفًظو كًقمَّة (ِٖ)كأبي حاتـ الٌراًزيىيف في آخريف ،كأبي زرعة ،كالعجمي ،كأحمد ،مىعيف
 . (ِٗ)قاؿ لو: الًميزافكما كاف يي  ،خطىًَو
، كقد عيرؼ عف ًمسعىر أٌنو كاف شٌكاكا في ركاياتو حتى أطمؽ عميو ذلؾ: األعمش كككيع كأبك نيعىيـ: الفىضؿ بف ديكىيف       
 ـ. ػػػػكغيرى
 مف حديثو إاٌل فيقاؿ أبك زرعة الدِّمٍشقٌي: )سمعت أبا نيعىيـ يقكؿ: كاف ًمٍسعىر شىٌكاكا في حديًثو. كليس ييخط  في شيز        

. ككاف األىٍعمىش يقكؿ: )شىٍيطاف ًمٍسعىر يىستىٍضًعفيو فييشىكِّكيو في الحىديث((َّ)حديث كاحد(
 : إفَّ ًمٍسعىرا شىؾَّ -مرَّة -. كقيؿ لو (ُّ)

كيع، في حديًثو فقاؿ: شىك وي كىيىقيف غيره. ككىذا قاؿ كى
(ِّ) . 

ٍذىىبىو في الشَّؾِّ         مَّؿى ًمٍسعىر مى اةه عمى اليىًقيًف(-مىرَّة-حيف قيؿ لو  كقد عى امى : ًتٍمؾى مىحى ! قىاؿى ا أىٍكثىرى تىشىك كىؾى : )مى
(ّّ) . 
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، )ت .ب  ، أبك بىٍكرو البىٍصًرم   :ىػ(ُُّ أىي كبي ٍبفي أىًبي تىًمٍيمىةى كىٍيساف السٍَّخٍتياًني 
ٍتقاًنو. كذا عف        كأبي  ،كالبخارم ،كأحمد ،كابف سعد ،شعبة كابف مىيدم ميتَّفؽ عمى إمامتو كجاللة قدره كتكثيقو كحفظو كا 
 . (ّْ)كالنساَي في آخريف ،الرازم حاتـ

قِّيا كاحتياطا. كىذا ىك ، ككاف أىٌيكب غاية في صيانة مىحفكظو        ز مف التحديث بو؛ مخافةى أف ييٍكتب عنو؛ تىكى ر  كالتَّحى
: أىٍحسىبي كما أىشيؾ   ىقكؿي ديثي(منطكؽ عبارتو: )إنِّي ألى ؛ مىخافىةى أىٍف ييٍكتىب حى

(ّٓ) . 
 ،(ّٔ)كقد كصؼ أٌيكبى بالشىؾِّ في حديثو شعبة بف الحجاج؛ ذلؾ ًلًشٌدة اٍحتياطو، فقاؿ: )كاف أيكب يشيؾ  في عاٌمة حديثو(       

أحب  إلىيَّ مف عكف  يكًم  بذلؾ إلى الثناز عميو، كتقديمو عمى آخريف مف ركاة الس ٌنة؛ بدليؿ قكلو: )شؾ  أيكب كيكنس كابف
 .(ّٕ)يقيف قـك كثير(

كالنقدية ًمف ناحية أخرل في المىشاًىد النَّقدية ىك أىفَّ  ،ككٍجوي التىعاليؽ بىيف الدَّاللة الكىضعية كاالصطالحية ًمف ناحية (ّ
ٍتًقن ،كأيكب السختياني ،المكصكفيف بالشؾ في حديثيـ كمنيـ ًمٍسعىر بف ًكداـ يف لو ًجٌدا غير أىٌنيـ كانكا حافًظيف لحديثيـ مي

ًزىـ مف ميكاقىعة الخىطى  فيو- ًشٍبو  ،أىظيفٌ  ،كانكا ييذيِّمكف ًركايىتيـ بما ييشعر باحتياطيـ: كقكؿ أحدىـ: "أىٍحسب -لًشدَّة كىرىًعيـ كتىحىر 
امعيـ أىنيـ ليسكا عمى ًثقىةو مما نىٍحك ذلؾ"؛ مىخافىةى أىف يى تكا برديؼ المفظ النبكم حتى يىظيفَّ س ،فىٍكؽى ذلؾ ،قريب ًمف ذلؾ ،ذلؾ

تمىك ًنو ًمف حالييـ في ذلؾ حاؿى الميتىرىدِّد في حديًثو غير الكاثؽ بًحفظو إٌياه؛ لقيصكر ذاكرًتو عف صيانة محفكظو، كعدـ  ،يرككف
 اسًتٍدعاَو عند حاجتو دكف تىعىث ر.

 
 :َشِيطاى :املطمب الرابع

 :الدَّاللُة الَوْضعّيةُ  (ٔ
ميؽ ىذا لىفٍ         ٍير، كبىيانا ًلثىباًتو في خي ظه ميفرىده عمى ًزنىة فىٍيعاؿ، بينيى لمميبالغة؛ إيضاحا لفحكاه في كثرة البيعد عف الحىؽِّ كالخى

 كقيٌكة تىمث مو إٌياه. ، المكصكؼ بو
مىى ا: كىالطَّازي كىالن كفي  اٍلشِّيفي ) قاؿ ابف فارس:        ًحيحه يىديؿ  عى ٍلبيٍعًد. ييقىاؿي: شىطىنىًت الدَّاري تىٍشطيفي شيطيكننا: ًإذىا أىٍصؿه ميطًَّرده صى
غىرىبىٍت(
ٍمعي: أى. ك)(ّٖ) . كىاٍلجى ٍيؿي ٍبؿي الطًَّكيؿي الشًَّديدي الفىٍتًؿ ييٍستىقى ًبًو، كتيشىد  ًبًو الخى : اٍلحى ًقيؿى ٍبؿي. كى : الحى : الشَّطىفي ... كالشٍَّطفي ٍشطافي

ًنيًَّتوً مىٍصدىري شىطىنىوي يىٍشطينيوي شى  الىفىوي عىٍف كىٍجًيًو كى :  ٍطنان: خى كيؿ  عىاتو ميتىمىرِّدو ًمفى اٍلًجفِّ كاإًلٍنًس كىالدَّكىابِّ ... كى ًبيثي : اٍلخى ... كاٍلٌشاًطفي
فىعىؿى ًفٍعمىوي( ارى كالشٍَّيطاًف كى : ًإذا صى شىٍيطىفى تىشىٍيطىفى الرَّجيؿي كى ... كى شىٍيطىافه
قىٍد )سيمِّيى كيؿ  (ّٗ) ميؽو ذىًميـو ًلٍْلًٍنساًف شىٍيطانان(. كى  . (َْ)خي

: )ىيكى         ـٍ (شىٍيطافه ًمٍف اٍلشَّياًطيفً كأىٌما قىٍكلييي : فىإنَّما ييرىادي ًبًو اٍلنَّشاطي كىاٍلقيكَّةي كىاٍلبىطىري
(ُْ). 

 ٌكة الفتؾ مع صعمكة كلصكصيةكشىياطيفي العرب: تعبير ظير في الجاىيمية، كقد أيٍطًمؽ عمى مىف عيًرفكا بالشجاعة كقي        
  .(ِْ)تحمؿ العامة عمى اٌتقاز شرِّىـ

 ،كالقيكَّة ،قمت: يتبيَّفي مما سبؽى أفَّ ميفردة شىيطاف كتىقم باًتيا الصرفية تىكتًنؼي دالالتو ميعجمٌية كأيٍخرل سياقية: كالبيٍعدً        
عممكنيا في دىٍرًج كالميـ بدالالتيا المتعددة؛ تعبيرا عف قيصكد نفسية كأفَّ الناس يست ،كالبىطىر ،كالنَّشاط ،كالخيٍبث ،كالميخالىفة

 كاجتماعية يككف فحكاىا مىرىكنا بسياؽ المكقؼ.
 

 :الداللة النقدية (ِ
عى الناس         أفاد الن ٌقاد الميحدِّثكف ًمف الداللة الكضعية كالعرفية لمفردة الشيطاف عمى الرغـ مما تكتنفو ًمف السكز؛ إذ تىكاضى

و الٌنشيط في الشر ف طمقكىا عمى بعض الركاة كنيٌقاد  عمى أٌف ىذه المفظة ال تيطمىؽ إاٌل عمى الشاذ الميتمٌرد الخبيث القكم في سَك
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 بؿ غايتيـ بياف مكانتيـ الرفيعة في الحفظ كاإلتقاف ،؛ ال يريدكف ظاىر معناىا(ّْ)الحديث الذيف برعكا في صناعة عمـك السيٌنة
  كممف كيصؼ بذلؾ:، كقيٌكة الٌذاكرة

، أبك سىًعيدو اٍلقىٌطاف اٍلبىٍصًرم  )ت فً بٍ  يدو عً سى  في يى بٍ حٍ يى  .أ  كخو اٍلتًَّميًمي   :ىػ(ُٖٗ فىر 
تقاًنو ،الن ٌقاد عمى ثقًتو أجمع         ،كابف سىعد ،كابف مىيدم ،كذا عف شيعبة ،كرجاًلو ،كمعرفًتو ًبًعمىؿ الحديث ،كسعًة حفًظو ،كا 
ًعيفكابف   .(ْْ)في خمؽو كثيريف ،كأبي حاتـ الرازييف ،كأبي زرعة ،أحمدك  ،مى
)لىٌما قىًدـ سيفياف البصرة قاؿ لي: يا عبد الرحمف جَني بإنساف أذاكره، ف تىيتيو بيحيى بف سعيد فذاكره، فمىٌما  :قاؿ ابف مىيدم       

خىرىج قاؿ لي: يا عبد الرحمف قمت لؾ: جَني بإنساف فجَتىني ًبشيطاف(
 .(ْٔ)ؿ الذىبي: يعني: )بيره ًحفظيو(قا ،(ْٓ)

 

ًديًني، )ت .ب  سىًف اٍبفي المى ، أبك الحى ٍعفر ٍبًف نىجيحو ٍبًد اهلل ٍبًف جى مي ٍبفي عى  .ىػ(ِّْ عى
ٍتقاًنو ،كتىٍكًثيًقو ،أىجمع النيٌقاد عمى جاللة قىٍدره        مامًتو في عمـ العمؿ ،كا   كابف ،كابف مىٍيدم ،كابف القىٌطاف .كنقد الرجاؿ ،كا 
حتى قاؿ ابف حجر فيو: )ًثقىةه  ،(ْٕ)كآخريف ،كالٌنساَي ،كأبي حاتـ الٌراًزيَّيف ،كأبي زرعة ،كالبخارم ،كأحمد ،كابف مىًعيف ،عييىينة

ًديًث كىًعمىًمًو( ثىٍبته ًإماـه أىٍعمىـي   .(ْٖ)أىٍىًؿ عىٍصًرًه ًباٍلحى
يف أراد الرجكع مف أصبياف )أخذ يبكي، فقالكا لو: "إف كالذم كصفو بالشيطنة في الحديث أبك داكد الطيالسي، فإنو ح       

فقاؿ: "إنكـ ال تعممكف إلى مىف أرجع، أرجع إلى شياطيف اإلنس: عمي بف المديني، كسميماف  ،الرجؿ إذا رجع إلى أىمو فرح"
 حديث كرجالو. يريد بذلؾ: الثناز عمييـ؛ لنفاذ بصرىـ في نقد ال .(ْٗ)، كابف بحر السقاز"، يعني: الفالس(الشاذككني

ككجوي التىعاليؽ بيف الداللتىيف الكضعية كالنقدية لمفردة "شيطاف" في سياقاتيا الٌنقدية: ىك أف مىف كيًصؼى بيا ًمف أَمة  (ّ
بط ،كاإلتقاف ،كعمي بف المديني، كغيرىما قد تىسىنَّمكا في الحفظ ،يحيى بف سعيد القٌطاف :الحديث كنيٌقادىـ، كًمنيـ  ،كتىماـ الضَّ

 كقيٌكة كاقتداران  ،غير معيكد يارة النقدية ريتبة سامقة ييتىعىجَّبي ًمف ًرفعتيا، كييٍعتىقىدي تىقاصير اليمـ دكنيا؛ إذ إنيا تقتضي نشاطان كالمى 
ٌظان  ،فكؽ مستكل البشر ، كأنو داىية؛ ال كبيران  حاليـ في ذلؾ حاؿ الشيطاف الذم قٌر في أذىاف الناس أف لو مف القدرة الخارقة حى

ًمف الكجكه كميا، بؿ ًمف جية القكة عمى  فالتشبيو الذم أراده الٌنٌقاد ليس مىقصكدان  ،أك استغفالو ل أحد عمى مراكغتو كمباراتويقك 
 اقتحاـ الصعاب كفعؿ ما تيستبعد الميٍكنىة عميو.

 
 :صاعدقة :املطمب اخلامس

 

 :الداللة الوضعية (ٔ
في -ٍليازي لممبالغة، كىك يجرم مجرل ميضارعو في التَّعٌدم. كقيؿ الٌصاًعقىةي ىذا لىٍفظه ميفرىد عمى ًزنىة اسـ الفاًعؿ كا       
مىى فاًعمىةو كاٍلعاًقبىًة( -األٍصؿً  )مىٍصدىره عى

كفىخامة ىما:  كقد دخؿ في بناَو صكتاف استعالَياف أيشًربا قيٌكة ،كالكاذبة كالعافية (َٓ)
  .المدلكؿ حسب نتاَج الدراسات المغكية في مستكياتيا الصكتية كالصرفيةلحتمية العالقة بيف الداؿِّ ك  كالقاؼ؛ ت كيدان  ،الصاد
ٍعؽي،         ، ًمٍف ذىًلؾى اٍلصى ٍكتو ًشدًَّة صى ٍمقىةو كى مى: صى : أىٍصؿه كاًحده يىديؿ  عى ٍكتي قاؿ ابفي فارس: )اٍلٌصادي كاٍلعىٍيفي كىاٍلقاؼي : اٍلصَّ  كىىيكى
عىقىٍتييـٍ  ،(ُٓ)اٍلشًَّديدي( ٍقعو شىًديدو  ييقاؿي: )صى قىٍتوي مىٍع كى : ناره ال تىمير  ًبشىٍيزو ًإاٌل أىٍحرى : أىصابىٍتييـٍ ًبصاًعقىةو، كىًىيى عىؽى اٍلسَّمازي كىأىٍصعىقىٍتييـٍ . كىصى

ٍكتيوي ًإذا اٍشتىدَّ( سىًمٍعتي صيعاؽى اٍلرٍَّعًد: كىىيكى صى اٍلرٍَّعدي: فىييكى صاًعؽه كى
ٍعقان (ِٓ) ٍنسافي صى ًعؽى اإٍلً ًعؽه: غيًشيى  . ك)صى عىقان: فىييكى صى كىصى

تىٍصعاقان  ٍعقىةن كى ٍعقان كىصى ًعؽى صىعىقان كىصى ٍكتو يىٍسمىعيوي كىاٍليىدًَّة اٍلشًَّديدىًة. كىصى ذىىىب عىٍقميوي ًمٍف صى مىٍيًو كى ًعؽه:عى ...  ماتى   فىييكى صى
( كىاٍلٌصاًعقىةي: اٍلمىٍكتي  كيؿ  عىذابو ميٍيًمؾو ... كى

َوَأمَّا َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَمى اْلُهَدى : -سبحانو–قاؿ  ،(ّٓ)
  .[ُٕفصمت: ]َفَأَخَذْتُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 
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ٍممةه كىالمية ساَرة في أىٍلسيًف العاٌمًة )تيٍضرىبي مىثىالن         بادى  كصاًعقىةي ثىمكد: جي (في اإٍلً ٍفناز كىًريًح عادو  .(ْٓ)ًة كاإٍلً
كالعذاب  ،كالمكت ،كالنار المحرقة ،قمت: تيشيري الن صكص الميعجمٌية الٌسابقة إلى أىفَّ ًمف معاني الصاًعقة: الصكت الشديد       
ٍكتي اٍلشَّديد كاٍليىدَّةي  ،كذىاب العقؿ ،كالغىشىياف ،الميمؾ ، كىذه األشياز  كقيؿ: بؿ ىي في ذاتيا شيز كاحد: ىيكى اٍلصى اٍلعىظيمة ًمف اٍلجىكِّ

 كجميع ىذه المعاني تىشي بالر عب كسكز العاقبة؛ فإفَّ القمكب تىنقبضي عند سماع الصاعقة.  ،المذككرة ت ثيرات حاًصمىةه منيا
 

 :الداللة النقدية (ٕ
الرغـ ًمف سكز معانييا كت ثيراتيا أفاد بعض الٌنٌقاد المحٌدثيف ًمف الداللة الكضعية كالعرفية لمفردة صاعقة عمى        

تقانان  عف مكانتو في صيانة الركاية حفظان  ف طمقكىا عمى أحد الركاة تعبيران  ،السمبية في نفكس السامعيف  محمد بف عبدكىك:  كا 
 .ىػ(ِٓٓبف أبي زىير العدكم أبك يحيى البغدادم )تا الرحيـ
حتى قاؿ  ،(ٓٓ)كالدار قطني في آخريف ،كابف حباف ،كابف صاعد ،أحمد كعبد اهلل بف ،كالنساَي ،كثقو أبك حاتـ الرازم       

كاف ألنو  ؛. كقاؿ محمد بف محمد بف داككد الكىرىجي: )سمي صاعقة(ٔٓ)(حافظان  عالمان  ضابطان  الخطيب البغدادم: )كاف متقنان 
 .(ٖٓ)إذا بو قد مات بالقرب( )إنما كيًصؼ بيذا ألنو كمما قىًدـ بمدة لمقاز شيخ ،كىك المشيكر :كقيؿ ،(ٕٓ)جيد الحفظ(

مىمىة السينَّة؛  ،حتى لزمو قمت: غمب ىذا المفظ "صاعقة" عمى أبي يحيى البغدادم كصفان         فصار ييعرىؼ بو دكف غيره مف حى
تقانو كما تقدـ عف الكرجي. كال ييقاؿ: إف لفظ "صاعقة" لقب كاألعمش كاألعرج، كنحكىما؛ إذ إنيما قد لزما كدة حفظو كا   لجى
مقية فييما، كال داللة فييما عمى أم ممحظ نقدم، بخالؼ كصؼ صاعقة الميعمَّؿ بعمة نقدية كما تقدـ.   مىف كيًصؼ بيما لعمة خى

ىك أف محمد بف عبد الرحيـ المعركؼ  ،ككجو التعالؽ بيف الداللتيف الكضعية كالنقدية لمفردة صاعقة في سياقيا النقدم (ّ
ٍتقاًنيابصاعقة قد بمغ في ًحفًظ ركاياتو  ما يندىش لمعرفة ذلؾ منو الشيكخ حالييـ في دىٍىشتيـ كذيىكليـ حاؿى مىف غىًشيىتوي  ،كا 

كاف الذيف مكتي الشيكخ  -بتماـ ضبًطو لركاياتو كصيانتيا-كقد كافؽ كىٍصؼى محمًد بًف عبد الرحيـ  ،الصاعقةي عند سماعيا
 ضرب مف المبالغة في امتداح -بالطبع  -اعيـ بقدكمو. كىذا يقصد لقازىـ في رحمتو إلييـ، ك نيـ كانكا ييصعقكف حيف سم

  الراكم كالثناز عميو.
 

 :َعِسٌر: املطمب السادس
 :الداللُة الَوْضِعيَّةُ  (ٔ

 . بوعمى ثبات معناه في حاؿ المكصكؼ  ىذا لٍفظه ميفرىده عمى ًزنىًة فىًعؿ صيغى ًمف الثالثي الالًزـ ًصفةن ميشبَّيةن؛ تنبييان        
ًشدَّةو         عيكبىةو كى مىى صي ًحيحه كىاًحده يىديؿ  عى : )ًقمَّةي ذاًت اٍليىًد...  .(ٗٓ)(قاؿ ابف فارس: )اٍلعىٍيفي كىالسِّيفي كىالرَّازي: أىٍصؿه صى كاٍلعيٍسري

: ًخالؼه كاٍلًتكازه( كاٍلعيٍسري
: بىيِّفي اٍلعىسىًر: شىًكسه  ،(َٔ) ؿه عىًسره ذىا رىيِّضان قىٍبؿى أىٍف  كىاٍعتىسىرى فيالفه  ... ييقاؿ: )رىجي اٍلٌناقىةى: إذا أىخى

ًكبىيا( طىمىيا كىرى   .(ُٔ)تيذىلَّؿى فىخى
يؽى  ،كالص عكبةى  ،قمت: يىتىبيَّف مما سىبؽ أٌف ًمف معاني اٍلعيٍسًر في أٍصؿ الكىضًع: الًشدَّةى          ،كاٍلًخالؼى  ،كًقمَّةى ذاًت اليىدً  ،كالضِّ

ميؽً  ،كااللًتكازى  ـ  الناسي صاحبىيا ك  ،كسيكزى الخي ـى التىٍيًيًَة، كجميعي ىذه الدالالت سمبية يٍنفير العاقؿي الٌسًكم  ًمف تىمث ًميا، كيىذي بحيث عىدى
ًريف ًرضى.   ال يككف حالو عند اآلخى

 

 :الدَّاللُة النَّقدية (ٕ
ٍضعٌية لميفردة عىًسر عمى الرغـ        مف معانييا السمبية الٌنافرة التي تىكاضع عمييا الٌناس؛  أىفاد الن ٌقاد الميحدِّثكف ًمف الدَّاللة الكى

كاة   بعيسر الركاية:بالعدالة كصيانة الحديث. كمف بيف الذيف كيًصفكا  (ِٔ)فاستثمركىا في مشاًىدىـ الٌنقدية: حيكما عمى بعض الر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يق الراوي مبا يصبٌ تضعيفٌتوث
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، أبك اٍلحاًرثي اٍبًف  .أ  ٍبًد اٍلرٍحمًف ٍبًف اٍلميغيرًة اٍلعامرم  مَّده ٍبفي عى ، )تميحى  .ىػ(ُٖٓ أبي ًذٍَبو القيرىشي 
القطاف: قاؿ يحيى بف سعيد  ،(ّٔ)كالنَّساَي في آخريف ،كيعقكب بف شيبة ،كأحمد ،كابف المىديني ،كابف مىعيف ،كثَّقو ابف سعد       

ف لـ يكف معؾ كتاب فإنم  .(ْٔ)حفظ(ا ىك )كاف ابف أبي ذَب عىًسرا، أىٍعسىرى أىؿ الدنيا؛ إف كاف معؾ الكتاب قاؿ: اقرأه، كا 
 

، )ت .ب  ، أبك عيمىر الكيكًفي  عي  ٍفص ٍبفي ًغياث ٍبًف طىٍمؽ ٍبًف ميعاكيىة النَّخى  .ىػ(ُْٗ حى
كابف خراش، كقاؿ أبك زرعة قد  ،كالنساَي ،كأبك حاتـ الرازم ،كابف المديني ،كابف معيف ،كثقو عبد الرحمف بف ميدم       
 .(ٔٔ)حجر: )ثقة فقيو تغير حفظو قميال في اآلخر(كقاؿ ابف  ،(ٓٔ)حفظو بعد أف كلي القضازساز 
 ركل الخطيب البغدادم عف ابف عمار الشييد يصؼ حفصا، قاؿ: )كاف عسرا في الحديث جدا، كلقد استفيمو إنساف       

 .(ٕٔ)فقاؿ: ال كاهلل ال سمعتيا مني(، حٍرفا في الحديث
تحفيز الراكم أف يتيمـ بحفظ الحديث كالتيقظ لمشيخ حيف  فعسر ابف أبي ذَب كحفص بف غياث ناش  عف رغبتيما في       

كالتنبو عميو تحديثو دكف الغفمة عنو، كالتشاغؿ بما يقتضي إعادة السماع، كىذا يكم  إلى حرص الشيخ عمى صيانة الحديث 
  كاالطمَناف إلى عدالتو.، عند سماعو؛ مما يزيد في الثقة في ذلؾ الشيخ

 

نيفه عمى طمبتو بيا: فال يحدِّثيـ في ككجو التَّعاليؽ بيف الدَّ  (ّ اللتيف الكىضعية كالنَّقدية: ىك أفَّ الشيخ العىًسر في ًركايتو ضى
المجمس الكاحد كثيرا، كال يكٌرر ما حٌدث بو؛ رغبةن منو في أف يككف طالب الحديث بيف يدىم شيخو ميتحفِّزا يىًقظا: يسمع 

اب يكتبو؛ ليستكثر مف الحديث دكف الحفظ كالضبط. أك لعؿ الشيخ كيحفظ بشيكد عقؿ، كحضكر نفس غير ميعتمد عمى كت
دي في إسماع طمبتو الحديث  ، كال يىفيضيو عمييـ مىٌرة كاحدة؛ رغبة في طكؿ مالزمة طالبو لو؛ لما في ذلؾ مف أكالن ف كالن يىتََّ

تو أيخىر يقصد الشيخ إلى تحقيقيا في الفكاَد الحديثية الكثيرة: كصيانة حديث الشيخ، كضبطو أكثر مف غيره، كلعؿ ثمة غايا
حتى إفَّ مىف ال يىتىبىٌيف ىذه الغايات  تعىس ًره. كمىف يطالع سيرة الميتعسِّريف في الركاية مع طالبييا يدرؾ ىذا كذاؾ، كغيرىما

ميؽ ،الجميمة يظيٌف أف تعىس ر الشيخ في التحديث نىزىؽه  حالو في  ،بشيزالعمـ كعدـ رغبة في إفادة طمبة  ،كًحدة مزاج ،كسكز خي
مىؾ شيَا كبىًخؿ بإخراج الحؽِّ منو ألىمو.   ذلؾ حاؿ مىف مى

 
 :صٌّـِل :املطمب السابع

 

 :الدَّاللُة الَوْضعّيةُ  (ٔ
كىك في  ،ىذا لٍفظه ميفرد عمى ًزنىًة ًفٍعؿ، كاشتقاقو اسـى فاعؿو ًمف الثالثي المضعؼ عيًدؿ بو عف ًصيغتو المعركفة "فاعؿ"       
 تصريؼ قميؿ.عىيار ال
: كىىيكى تى         : المَّصىصي بىةو. ًمٍف ذىًلؾى ميقىارى زَّةو كى مىى ميالى ًحيحه يىديؿ  عى ٍيؿه صى ادي: أيصى ـي كىالصَّ ٍنًكبىٍيفً قاؿ ابف فارس: )الالَّ ، قىاريبي اٍلمى

يىكىادىاًف يىمىسَّاًف اأٍليذينىٍيًف(
(ييقاؿ: )لىصىٍصتى الشٍَّيزى لىٌصا: فىعىٍمتىوي  ،(ٖٔ) ، كمنو: المِّص  : السارؽ،  ،(ٗٔ)في سىٍترو كفي التاج: المَّص 

ييثىمَّثي  ، كىالمَّصيكًصيَّةي ًبفىٍتًحًيفَّ  ،معركؼ، كى ، كىالمَّصىاصي : المَّصىصي  . (َٕ)كالجمع: ليصكصه كىًلصاص كىأىٍلصاصه كىًلصىصىةه. كىاٍلمىٍصدىري
في الميصكصٌية، حاًذقا في تىدبير أىمًره: ىك )أىلىص   في الرجؿ إذا كاف ذًكٌيان  ،رىًب قىٍكليييـٍ كًمٍف اأٍلىٍمثاًؿ الساًَرىًة في أىٍلسيًف اٍلعى        

 .(ُٕ)ًمٍف ًشظاظ(
؛ ًلذا سيمِّيى الٍ         سىٍترو ٌساًرؽي قمت: يىتىبيَّف مما سبؽ أف المِّصَّ في أصؿ المِّساف كًسياؽ العيرؼ: ىك فاًعؿي اٍلشٍَّيًز في ًخٍفيىةو كى
ًتًو قيٍربا شىًديدان  ًلٌصا؛ دا. كىك مىسمىؾه يىٍستىٍ ًىؿي ًمف  أًلىنَّوي يىٍقريبي ًمٍف حاجى تى ييٍخفيى فىٍعمىتىوي، كال يىكاد ييٍشًعري ب ىٍمًرًه أىحى فاًعمو ميارة حى
  .كاقتداران  كذكازن ، عاًلية
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 :الداللة النقدية (ٕ
عمى الرغـ ًمف سكز  ،لعرفية لمفردة "ًلٌص" في بعض سياقاتيـ النقديةأفاد بعض الن ٌقاد الميحدثيف ًمف الداللة الكضعية كا       

الرحمف بف كقد أطمؽ عبد  ،ما تكتىًنفيو، ال يريدكف حقيقتيا، بؿ يقصدكف امتداح الراكم، كالثناز عميو في جانب الحفظ كاإلتقاف
 .ىػ(َُٔ يِّ اٍليىٍمداًنٌي، أىبك يكسيؼى اٍلكيكًفي  )تًإٍسراَيؿي ٍبفي ييكنيسى ٍبًف أىبي ًإٍسحاؽى اٍلسًَّبيعً ميدم ىذا الكصؼ عمى: 

ٍزـ ،كابف المىديني ،تىكىمَّـ فيو بعض األَمة: كابف القٌطاف        ميدم قاؿ عثماف بف أبي شيبة سمعت عبد الرحمف بف  ،كابف حى
: يىٍسًرؽ الحديث  أبك بكر بف أبي شيبة: عبداهلل -عنو في النقؿ-كذا قاؿ عثماف عف ابف ميدم. كخالفو  .(ِٕ)يقكؿ: إسراَيؿ ًلصٌّ

فإنيا دكف الجممة التفسيرية لكممة "ًلٌص"؛  (ّٕ)بف محمد؛ إذ اقتصر عمى قكؿ ابف ميدم: )كاف إٍسراَيؿي في الحديًث ًلٌصا(ا
ثِّؽي إسراَيؿ، كيشيد لو بالضبط كتماـ الحفظ كما سي تي أبي حاتـ  ككذلؾ فإفَّ ابف ،تصر ؼ عثماف؛ بدليؿ أفَّ ابف ميدم ييكى

ـى تىمىق فا(  ،(ٕٓ)كقد انتصر الميعىمِّمي لتفسير ابف أبي حاتـ .(ْٕ)الرازم قد فٌسر كممة ابف ميدم ىذه فقاؿ: )يعني أٌنو يىتىمىقَّؼي الًعٍم

ثَّؽى ًإٍسراَيؿى شيعبةي  ،كىذا ىك األليؽ في ًمثؿ ىذه المحاكمة النقدية كأبك حاتـ  ،يي كالعجم ،كأحمدي  ،كابفي نيمىير ،كابف سعد ،كقد كى
قاؿ عيسى بف يكنس: قاؿ لي إسراَيؿ:  ،(ٕٔ)آخريف كابفي حجر في ،كابفي عىدم ،كابفي حباف ،كالنَّساَيي  ،كالترمذمي  ،الرازم

ككاف أحمد يىتىعجَّب مف ًحفًظو؛ ألىنَّو كاف ييؤىدِّم ما سمع.  ،(ٕٕ))كيٍنتي أحفىظي حديثى أبي إسحاؽ كما أٍحفىظي السكرةى ًمف القرآف(
اؿ ابف مىيدم: ما فاتىني الذم فاتىني مف حديث الثكرم عف أبي إسحاؽ إال لما اتَّكٍمتي بو عمى إسراَيؿ؛ ألنَّو كاف ي تي بو كق

كقاؿ الذىبي: )ًإٍسراَيؿ اٍعتىمىدىه البخارم كمسمـ في  ،(ٖٕ): إسراَيؿ في أبي إسحاؽ أىٍثبىت ًمف شيعبة كاٍلثَّكرم-أيضان -أىتىـٌ. كقاؿ 
عَّفىو(سطكانة، فال ييمتىفىت إلى تىٍضعيؼ مىف في الثبت كاأل األصكؿ، كىك  .(ٕٗ)ضى

ككجو التَّعاليؽ بيف الداللتيف الكضعية كالنقدية: ىك أفَّ إسراَيؿ بف يكنس كاف مىتيفى الحافظة قكمَّ الٌذاكرة: ال يكاد  (ّ
يىتىمقَّؼي العمـ تمىق فا. ينضاؼ إلى ذلؾ أنَّو كاف  يسمع الشَّيز حتى يىظفىر بو، كيحفظىو في غاية مف الًخٌفة، كدكف كىدٍّ كال عناز؛

ٍتًقنا لمحفكظو، ضابطا لمنقكلو؛ إذ كاف يتعاىد ذلؾ بالمراجعة كالتكرار حتى إذا أٌدل ما يحفظ أتى بو سيال عمى لسانو  ،مي
: ال  حالو في ذلؾ كمو حاؿى المِّصِّ الذم يٍمتىًقطي  ،ك نما يقرأ مف كتاب، أك يؤدم السكرة مف القرآف مسركقو برشاقة كًخٌفة يىدو

 ييعىٌنيو األمر كثيرا، كال يمقى دكنو حاَال عسيرا؛ لما بمغ في ىذا الش ف مف الد ربة كالًمراس حتى ناؿ فيو ميارة عالية. 
 

 . ِمِحَهٌة: املطمب الجامو
 :الداللة الوضعية (ٔ

ده عمى ًزنىًة ًفٍعمىة        ف عمى ما سي تي بيانو.ليس لو في باب التصر ، ىذا لٍفظه ميفرى   يؼ سكل أنو اسـه لكاحدة الًمحى
نى         مىحى . كى : االٍخًتباري . اأٍليكلىى: اٍلمىٍحفي مى غىٍيًر ًقياسو : كىًمماته ثىالثه عى نىوي. قاؿ ابف فارس: )اٍلًميـي كىاٍلحازي كىاٍلنيكفي وي كىاٍمتىحى

نىًني شىٍيَا، أىٍم: رىبىوي( كىاٍلثٌانيىةي: أىتىٍيتيوي فىما مىحى نىوي سىٍكطا: ضى ما أىٍعطاًنٍيو. كىاٍلثٌاًلثىةي: مىحى
لى ىذا األصؿ األخير ردَّ ابف (َٖ) . كا 

ٍربي ًباٍلسٍَّكًط... كىاالٍسـي: اٍلًمحٍ  رىٍيف، كساَر المعاني المنشعبة منيا. فقاؿ: )أىٍصؿي اٍلمىٍحًف: اٍلضَّ نىةي... منظكر األصميف اآلخى
ًف التي ييمٍ  في ًبيا اإٍلٍنسافي ًمٍف بىًميَّةو(كاًحدىةي اٍلًمحى ًميرى قىٍمًبًو((ُٖ)تىحى في ًبًو؛ فىييٍعرىؼى ًبكىالًمًو ضى : )مىٍعنى اٍلكىالـً الذم ييٍمتىحى . كىًىيى

(ِٖ). 

: نىظىرى فً  فى اٍلقىٍكؿى : لىيَّنىوي... كىاٍمتىحى فى اأٍلىًديـى مىحى ًطينىيا. كى : أىٍخرىجى تيرابىيا كى فى اٍلًبٍَرى : نىظىرى إلى ما يىصيري ييقاؿ: )مىحى ًقيؿى دىبَّرىهي. كى يًو، كى
ي كريهي(   .(ّٖ)إلىٍيًو صى

ٍف كيًفرىٍت صارىٍت قكلييـ: )اٍلنٍِّعمىةي ًمٍحنىةه: فىإٍف شيًكرىٍت كانىٍت كىٍنزان ، كمما أيًثرى عف العرب ًمف الًحكـ كاألمثاؿ الساَرة        . كىا 
ًنٍقمىةن(
 .(ٖٓ)ًر ًمٍحنىةي اأٍلىٍخياًر(كقكليـ: )دىٍكلىةي اأٍلىٍشرا ،(ْٖ)
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شارتيا العرفية: أداةه مىتينة قاسية في اٍختبار الشيز كتمحيصو        ؛ قمت: يتبٌيف مما سبؽ أفَّ الًمٍحنةى في داللتيا المعجمية كا 
 كالكصكؿ إلى كينيو حتى ال يخفى منو شيز. ، الستنطاؽ حقيقتو

 

 :الداللة النقدية (ٕ
دِّثيف ًمف الداللتيف الكضعية كالعرفية لميفردة "ًمٍحنىة"         ،عمى الرغـ مما تىشي بو ًمف البالز كالشٌِّدة ،أفاد بعض الن قاد الميحى

فحكاىا. كاالختيار فجعمكىا ًصفةى ثناز عمى الراكم؛ بيانا لمكانتو النَّقدية كدكف أف ييريدكا سكز  ،ككيعكرة المسمؾ في االختبار
ٍبًد اهلًل اٍلشٍَّيباني  )ت بيا: كممف كيًصؼ ٍنبىؿو ٍبًف ًىالؿو ٍبًف أىسىدو أىبك عى مَّدو ٍبًف حى  .ىػ(ُِْأىٍحمىدي ٍبفي ميحى

 ،كابف مىيدم ،ميجمىعه عمى جاللة قدره كتكثيًقو في الحديث، كبراعتو في نقد رجالو، كًفٍقو ميتكنو، كذا عف: ابف القٌطاف       
ٍمؽ يستعصي عمى الباحثيف حصرىـ ،كمسمـ ،كالبيخارم ،ف المىدينيكاب ،كابف مىعيف ،سعد كابف قاؿ سيفيافي  ،(ٖٔ)كالٌراًزيَّيف في خى

كيع:  .(ٕٖ))أحمد عندنا ًمٍحنىةه( بفي كى
 

ككجوي التَّعاليًؽ بيف الداللتيف الكضعية كالنَّقدية في ىذا المشيد النَّقدم: ىك أف أحمد بف حنبؿ كاف في زمانو عىيار النَّقد  (ّ
ة ميعتىقًده ًمف سىقىًمو؛ ال فإٌنو حديثي، كقىباف الميحدِّثيف، كميزاف الس نة كالبدعة؛ إذ ب حكامو ييعرىؼ ضبطي الٌراكم ًمف عدىًمو، كًصحَّ

في معرفة ًعمميـ، مكًعبا لمسالؾ ًديانتيـ؛ لذا قاؿ أبك الحسف الطرخاباذم اليمداني: )أحمد بف حنبؿ ًمٍحنىةه: ًبًو  كاف جامعان 
ٍنديًؽ(ييٍعرى  ـي ًمف الزِّ ؼي الميٍسًم

بيَتىو؛ ًلييٍعرىؼى  ،(ٖٖ) كحاؿي أحمد في ذلؾ كمو حاؿى الًمٍحنىًة الشديدة، إذا كقعت عمى اإلنساف كشىفت خى
ماَر، فيبدك الطَّ  يمانيو ًمف كيفًره؛ فبالًمٍحنىًة تيٍبمى السَّراَر، كتييتىؾ حيجيبي الضَّ بع عمى حقيقتو صبريه ًمف جىزىًعو، كصدقيو ًمف كًذًبو، كا 

 صاحبو عف ميغالبتو حياؿ عيسرة الًمحنة كًشٌدتيا.  عاجزان 
 

 املبحح الجاني

 ةــارات امُلَرّكبــالِعب

 

مىال اسمية أك فعمية أك أشباه         ٌكبة ًصيغٍت جي يىستىعمؿ الن ٌقاد المحدِّثكف في تكثيؽ الٌراكم بما ييشًبو تٍضعيفىو عبارات ميرى
؛ لتيؤٌدم   دم الكاشؼ عف حاؿ الٌراكم، كبمغ عدد ىذه العبارات خمس جمؿ لكؿٍّ منياػػػػكيؿٌّ منيا سيٍيمىتيا في السياؽ النقجيمىؿو
 جعمت مطمبا.

 

 :ِحنار َعّفاى: املطمب األول
 :الداللة الوضعية (ٔ

ٍعنىكٌيةكالنحكيكف ييسىم كنيا ،ىذه العبارة ميرىٌكبه ًإضافي ميؤتىًمفة مف لىٍفظىي ًحمار كعىٌفاف        ةى أك المى  ،(ٖٗ): اإًلضافىةى المىٍحضى
رِّ بيف الميتىضايفىيف، كتىعني االٍخًتصاص، أم: حمار خاصٌّ لعفاف ًصيري المسجد ،كتىككف عمى تقدير "الـ" الجى  كىك كقكلنا: "حى

كًمٍنبىري اإًلماـ عمى ما أفاده ابف ىشاـ
(َٗ). 

... مىعٍ         (كالًحمار: )ًجٍنسه ًمٍف اٍلدَّكابِّ  .(ُٗ)ركؼه
ع الناس         مكلةن؛ يىٍبميغكف عمييا حاجاتيـ؛ ذلؾ ًلما عىًيدكه فييا  -قديمان -كقد تىكاضى عمى اتخاذ الحمير مىٍركىبا كزينة كحى

ًمف الميٍكنىة كاالصطبار حتى ضربكا في ذلؾ األمثاؿ، فقيؿ: أىصىح  ًمٍف عىٍيًر أىبي سىٌيارة(
 اؿ حكيـ:كق ،ييريدكف بالعىٍيًر الًحمار ،(ِٗ)

وي أًلىٍىًمًو( ًمٍف اٍلكىٍمًب نيٍصحى ٍبرىهي كى ٍذ ًمٍف الًحماًر شيٍكرىهي كىصى )خي
كربما يككف  ،(ْٗ)كالحمار: )أىقىؿ  اٍلدىكابِّ مىؤيكنىة، كىأىٍكثىريىا مىعكنىة( ،(ّٗ)

ي ر بعض الناس إياه رككبة دكف غيره مف الدكاٌب.  ىذا السبب في تىخى
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رىكىةه  ،ٌقاد لفظة "داٌبة" بدؿ لفظة "حمار" فكانكا يقكلكف: "داٌبة عفاف"كقد استعمؿ بعض الن          : )حى كاٍلداٌبةي: ميٍنشىًعبة مف دىبَّ
: "دىبَّ دىًبيبان" ،عمى األىٍرًض أىخىؼ  ًمٍف المىٍشيً  كيؿ  ما مىشى عىمى اأٍلىٍرًض: فىييكى دابَّةه( ،تىقكؿي كى

ٍف دىبَّ مً )كاٍلدابَّةي: اٍسـه: ًلما  ،(ٓٗ)
يىكافً  نًَّث(، اٍلحى ميمىٌيزىة كىغىٍيري ميمىٌيزىةو... كىىيكى يىقىعي عمى اٍلميذىكًَّر كاٍلميؤى

(ٗٔ). 
؛ فكؿ حمار داٌبة كال عكس؛ إذ الداٌبة قد تككف غير كخصكصان  يتبيف مما سبؽ أٌف بيف لفظىي الحمار كالدابة عمكمان        
ييطمىؽ كألف المفظ أحيانا قد  ؛راد بالداٌبة الحمار؛ بداللة المفظ األكؿ عميياأف يككف الم -في ىذا التركيب-كاألقرب  ،الحمار

 كىذا مسمؾ في العربية معركؼ. ،عاٌما كيراد بو الخاص
دِّثي اٍلًعراؽً         ٌفاري اٍلحاًفظي اٍلمىٍعركؼي ميحى : ىك ابف ميٍسمًـو بف عىٍبًد اهلًل أىبك عىٍثمافى اٍلصَّ ديًث صىحيحى )كافى ًثقىةن  ،كعىٌفافي  كىثيرى الحى
: )ًإذا كافىقىني عىٌفافي ال أيباًلي مىٍف خالىفىًني ،(ٕٗ)الًكتاًب( ٍنبىؿ:  ،قاؿ يىٍحيى اٍلقىٌطافي . كسيًَؿى أىحمىد بف حى : ًثقىةه ميٍتًقفه مىًتيفه كقاؿ أىبك حاتًـو

؟!( مىٍف تابىعى عىفٌافى عمى كىذا؟ فقاؿ: كىعىفٌاف يىٍحتاجي ًإلى ميتاًبعو
كم أٌف شعبة أقامو مف مجمسو ًمرارا؛ لكثرة ما ك  ،(ٖٗ)  يكرر عميوري

ًمًو الحديث م  مى تىثىب ًتًو في تىحى  .(ٗٗ)ىػ(َِِ)ت  ،كالقكؿ في إتقانو كثير ،ممايىديؿ  عى
كالمىٍكرىه كدىاللةي ىذا التركيًب الكضعية تىكًشؼ عف مىدل اٍخًتصاص المضاؼ بالمضاؼ إليو، كطىكاًعيًَّتو لو في المىٍنشىط        

ٍفرة مىعكنة.   كالييٍسر كالعيٍسر مع ًقٌمة مىؤكنة ككى
 

 :الداللة النقدية (ٕ
ع الناس عميو في ش ف الحمير كالدكاب كما عرفكه مف أكصافيا        فصاغكا ىذا ، أفاد بعض الن ٌقاد المحدِّثيف مما تىكاضى

 يف مف ركاة الحديث؛ تعبيرا عف مكانتيما العالية في حفظ حديثالميرٌكب اإلضافي "حمار عفٌاف، أك داٌبة عٌفاف" كأطمقكه عمى اثن
تقانو عمى الرغـ مف أف ظاىر ىذا التركيب يىشي بذِـّ المكصكفىيف بو كىما:   عٌفاف كا 

 

، )ت .أ  ٍرجاًني  ، أبك عبد الرىٍحمف الجي  . ىػ أك بعدىا(ُِٕميحٌمد بف عمي بف زيىىٍير القيرىشي 
ديًث(قاؿ ابف ًحٌباف: )ميٍستى         ـي الحى قي

(ََُ)، ) ٍرجانيٌّ نىًبيؿه : )جي  .(َُُ)كقاؿ السٍَّيمي 
 كال تىعاريض؛ ،(َُّ)، أك )ًلميزكًمو إٌياه((َُِ)قمت: كاف أبك عبد الرحمف ىذا ييعرىؼ بًحماًر عىٌفاف؛ إٌما لكىثرىة ًركايًتو عنو       

كاية تىقتىضي طيكؿى الميالزىمة.  فإٌف كىثرىة الرِّ
 

ـي بف الحي  .ب  ًمٌي بف ًديًزيؿ أبك إٍسحاؽ اليىمىذانٌي )تًإٍبراىي  .ىػ(ُِٖسىيف بف عى
ٍسناًده كبيمكغو الغاية في الًحٍفظ كاإًلٍتقاف، كذا عف أبي حاتـ الٌراًزمٌ         ة ًكتابو كا   ،الحاًكـكأبي عبد اهلل  ،أٍجمع النيٌقاد عمى ًصحَّ

ميمي  .(َُْ)كالذىبي ،كابف عىساًكر ،كالخى
قىيا (َُٓ)ًسٍيبىنَّة كيقاؿ: ًسٍيفىنَّة(ككاف ييمىٌقب )بً         ًسٍيفىنَّة: طاًَره بًمٍصر ال يىقىع عمى شىجىرة إاٌل أىكىؿى كىرى ديث، كى ؛ )ًلكىٍثرىًة ًكتابىًتو ًلٍمحى

دِّث ال ييفاًرقو حتى يكتب جميع حديثو( ،حتى ال ييبقي ًمنيا شىٍيَا كلذلؾ كاف إٍبراىيـ إذا كقع إلى ميحى
 ككاف ييعرىؼ  ،(َُٔ)

ٌفاف؛ ًلكىثرة ميالزىمىتو إٌياه( -ذلؾك– )ًبدابًَّة عى
(َُٕ). 

 

براىيـ بف ديزيؿ ،ككجو التىعاليؽ بيف داللتي ىذا التركيب الٌنقدية كالكضعية ىك أف أبا عىبد الرحمف القرشي الجرجاني (ّ  كا 
، كصبرىما و مراجعة كتكراران كانا حافظىٍيف لحديث شيخيما عٌفاف ميتًقنىيف لو؛ لطكؿ مالزمتيما لعٌفاف، كعيككفيما عمى حديث

ال حاليما في ذلؾ حاؿ الحمار أك الداٌبة مع صاحبيما في انقيادىما لو، كصبرىما عميو كلزكميما إٌياه حتى  ،عمى ذلؾ كمو
 يكاداف ينفٌكاف عنو.
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 :حية الوادي: املطمب الجاني
 الداللة الوضعية. (ٔ

يَّة كالكادمىذه الًعبارة ميرىكَّبه ًإضاًفيٌّ ميٍؤتىًمفةه م         ،التركيبكىي إضافة محضة عمى تقدير الـ الجر بيف طرفىي  ،ف لىٍفظىي الحى
 كتككف بمعنى االختصاص كما تقدـ. 

كاًحؼ الًقٍشريَّة المىٍعركفة        يَّةي: اسـه ًلًصٍنؼو ًمف اٍلزى ياًة؛...؛ ًلطيكًؿ عيميًرىا( ،فاٍلحى كلىٍفظييا ميٍشتىؽٌّ )ًمف اٍلحى
ٍف أىٍك )مً ، (َُٖ)

كِّم؛ اًلٍنًطكاًَيا(  . (َُٗ)اٍلتَّحى
، كال تىٍرعى حىؽَّ تىٍربية(        كتيٍؤذم عىديكَّىا  ،(َُُ)كمما تىكاضىعى األكاَؿ عميو في شى ف الحٌيات بالميعايىنة: )أىنَّيا كىٍحًشيَّةه ال تيٍ نىسي

ٍطـً العىٍظـ( ف كانت  ك أىٍصبىر عمى جكع منياك)ليس في الحيكاف شيز ى ،(ُُُ))بالس ـ كالعىضِّ كاالٍبًتالع، كحى مىٍكصكفة ... كاً 
بالشَّرىه كسيرعة االٍبًتالع(
(ُُِ) . 

ٍنفىذان(        ٍسمىكان ًلمسىٍيًؿ أىٍك مى ًتالؿو يىكيكفي مى كاٍلكاًدم: )كيؿ  مىٍفرىجو بىٍيفى ًجباؿو كىآكاـو كى
(ُُّ). 

ٌيات؛ فصاغكا مف         فان كقد اٍستىثمىر العرب ما عرفكه مف أمر الحى  ًمف أىٍمثاليـ الساَرة ذكات المعاني لىفًظيا كلىٍفظو آخر طىرى
منتقميف بمفظ الحية مف داللتيا المعجمية السيككنية إلى داللة أخرل  ،عف بعض سياقاتيـ الحياتية النفسية كاالجتماعية؛ تعبيران 

ره ري مف حيَّةو؛ ًلحدَّة بىصى فكا عمييا كقكليـ: )ىكى أىٍبصى ييقى  تىعارى ف رأسيو رٍأسي حيَّةو؛ ًإذا كىافى متكقدان ذىكٌيان شىٍيمان(... كى . (ُُْ)اؿ: فالى
ًتًو( ٍكزى يَّةي الكاًدم؛ ًإذىا كىافى شىًديدى الشًَّكيمىًة حاًميان لحى فه حى يىقكلكف: )فيالى كى
(ُُٓ). 

ٌيات  ،كدىاللةي ىذا التركيب        ٍبث نىحاًًَزىاالكىضعٌيةي في أصؿ االستعماؿ تىٍكًشؼ عف سكز طىًكيًَّة الحى  ،كسيرعة الغدر ،كخي
حاـ  ،قكم في شكيمتو ،بخالؼ الداللة العرفية التي تشير إلى أف المكصكؼ بيا مىتيف في أمره ،كميٍكنىتيا عمى اإليذاز باالحتياؿ

  .األمكرذكٌي أىٍلمىعٌي في ميعالجة الميٍشًكؿ مف  -كذلؾ-كىك  ،بحيث يٌتقيو كٌؿ أحد ،لحيرمىتو
 

 :يةالداللة النقد (ٕ
ٍضعية ليذا التركيب        فكصفكا بو اثنيف مف أىؿ  ،عمى الرغـ مف سكز ظاىره ،أفاد بعض النقاد المحدِّثيف مف الداللة الكى

 لمكانتيما في صناعة ىذا الفف، كىما:  الحديث؛ بيانان 
، ) .أ  ٌي اليىٍمداني  سىف ٍبفي صاًلح ٍبًف صاًلح ٍبًنحى  .ىػ(ُٗٔالحى

 ،كابف حباف ،كالنساَي ،كأبي حاتـ ،كأبي زرعة ،كأحمد ،عباد اهلل الصالحيف، كذا عف ابف معيفثقة حافظ حجة مف        
في آخريف، غير أف سفياف الثكرم كاف سي  الرأم فيو؛ لتىشي عو، كتركو الجمعة، كرؤيتو الخركج عمى  ،كالدار قطني ،كابف عدم

ٌية الكادم" كقاؿ عبد القدكس بف ،(ُُٔ)كقد اٍعتيًذر عنو في ذلؾ، األَمة نىٍيس: )كاف ييقاؿ لمحسف: "حى يعني: ال ، بكر بف خي
 .(ُُٕ)ككاف يقكؿ: إني أستحي مف اهلل تعالى أف أناـ تكمفا حتى يككف النـك ىك الذم يصرعني(، يناـ بالميؿ

 الركاية، كىذا الكصؼ لمحسف يشير إلى صالحو كمالزمتو لمعبادة؛ مما يؤكد فيو جانب العدالة التي ىي شرط لصحة       
 كركاجيا عند النَّقىمىة.

ًدٍيًنًي، )ت .ب  سىًف ابف المى ، أبك الحى ٍعفىرو بف نىًجيحو ٍبًد اهلل بف جى ًمي  بف عى  .ىػ(ِّْعى
ميتَّفؽه عمى جاللة قدره في الحفظ كاإلتقاف، كنفاذ بصره في نقد الرجاؿ       

ك)كافى سيفيافي بفي عييىينىة يىقكؿي ًلعىميِّ بف  .(ُُٖ)
ًدينً  يَّةي اٍلكاًدم(المى ، أىك سيًَؿى عف شىٍيزو يىقكؿي: لىٍك كافى حى يَّةى اٍلكاًدم. ًإذا اٍستيٍفًتيى سيٍفيافي ي، كييسىمِّيًو: حى

كجكدىه؛ ، ك ٌنو يىتىمىنى (ُُٗ)
عىفاز(، كًدقًَّة نىظىًره، )ًلقيكًَّة مىعًرفًتو بالرِّجاؿ كالس نَّة  .(َُِ)فىال يىخفى عميو زىغىؿي الكاىيف كالض 

 فيو ظاىراف كما تقرر عند أىؿ المعرفة المديني متصؿ بجانب الضبط كالعدالة، كىماكىذا الثناز مف ابف عيينة لعمي ابف        
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 بالرجاؿ.

 ككجو التىعاليًؽ بيف داللتي ىذا التركيب النقدية كالعرفية: ىك أف الحسف بف صالح كاف متينا في دينو، مالزما لمصالح (ّ
عف سالمة  -بذلؾ-اؽ في ذلؾ كمو حتى إنو كاف يقـك الميؿ، ال يرقد. كيصـك النيار، ال يفطر؛ منافحا صابرا عمى احتماؿ المش

 ييراًكدىا عميو. مسمكو في العبادة بحيث ال يناؿ منو الشيطاف زلة، حالو في ذلؾ حاؿ حية الكادم في صيانة كادييا دكف مىف 
تينا في حفظ الحديث كطيريًقو، ناًفذى البصيرة في أحكامو كًعممو، قكمى كأما باإلضافة إلى عمي بف المىديني فإنو كا        ف مى

الشىًكيمة في نقد ركاًتو، كاإلغارة عمى مىٍنقكًلًيـ؛ ييفىتِّشو، كيىًميز صحيحو مف سقيمو مع فرط ذكاز كتىيىق ظ كصٍبرو طكيؿ عمى 
عفاز كالكا ىكف كأضرابيـ؛ مخافة انكشاؼ عكارىـ، حالو في ذلؾ حاؿ طىمىب ًعمىؿ األحاديث كلك طاؿ زمنو، بحيث يىتىقيو الضي

يًَّة الكادم بًحدة بصرىا، كفرط دىاَيا كًعظـ صٍبًرىا كقكة احتياليا عمى عدكىا بحيث ييتقى كادييا مف أف ي تيو أحد. كىذا  حى
شيد لو بذلؾ ة بال مينازع متصؿ بجانب الضبط كالبراعة في النقد كقد بمغ فييما الغاي -باإلضافة إلى ابف المديني-الكصؼ 

 أشياخو كمعاصركه كأَمة النقد مف بعده.
 

 :صار حديجٌ يف فني عمدقنا: املطمب الجالح
 :الداللة الوضعية (ٔ

ًمقت بو لمزيد بياف.         ىذه العبارة جممةه اسمية قد اَتمفت ًمف الفعؿ الناسخ: "صار" كمدخكلىٍيو: "حديثو" ك"عمقما"، كفضمة عى
 د بالحديث في ىذه العبارة: ىك ركاية الراكم التي يتحمميا عف شيكخو، كيؤدييا إلى تالميذه، الناقميف عنو إلىكالمقصك        

 مىف بىٍعدىـ.
ؿً         ٍنضى ري الحى ٍمقىمىةه(، كالعىٍمقىـي: )شىجى كالًقٍطعةي ًمٍنوي: عى

ؿي ًبعىٍيًنوً (ُُِ) ٍنضى : )ىيكى الحى قيؿى ًلذًلؾى ييقاؿي ًلكيؿِّ شىيٍ ، . كى زو فيًو مىرارةه كى
: أىشىد  اٍلماًز مىرارىةن  كاٍلعىٍمقىمىةي: اٍلمىرارىةي(، شىديدةه: كى ىنَّوي العىٍمقىـي... كالعىٍمقىـي

(ُِِ).  
ر  )أىمى  كقد جعؿ العرب مىرارةى العىمقىـ عىيارا يضربكف بو أك بما ىك أشىد  ًمنو المىثىؿ بعيسر الحاؿ، كًشٌدة الحيزف كالغىيظ؛ فقالكا:       

)  .(ُِّ)ًمٍف اٍلعىٍمقىـً
كداللة ىذا التركيب الكضعية تيشير إلى أىفَّ ناقؿى كالـً غيره حيف يتحدث بو يجد لو مرارة شديدة في فمو ال يكاد يصبر        

و، كيىراه عند التحدث بو عمقما لمىرارتو  عمييا؛ لسكز ذلؾ الكالـ أك ًثقىؿ فحكاه أك سماجة معناه أك ابتذاؿ صناعتو كت ليفو، فيىميج 
  في فمو.

 

 :الداللة النقدية (ٕ
دِّثيف ًمف الداللة الكضعية ليذا التركيب المغكم: "صار حديثو في فمي عمقما"؛ حيث أطمقو كصفا         أفاد أحد الن ٌقاد الميحى

لتركيب أك يريده بداللة لحديث أحد شيكخو الذم قد تىٍممىذى لو طكيال حتى صار راكية حديثو دكف أىف يىقًصد إلى منطكؽ ىذا ا
كيًصؼ عبارتو، بؿ غاية ميراده الثناز عمى شيخو، كمدح حديثو باالستقامة كالركاج عند الطمبة الناقميف لو. كالشيخ الذم 

مَّدو اٍلككًفي  اأٍلى  حديثو بيذا التركيب المغكم ىك: ـي أبك ميحى  .ىػ"ٍُْٕعمىشي "تسيمىٍيمافي ٍبفي ًمٍيرافى اأٍلىسىًدم  اٍلكاًىًمي  مىٍكالىي
ٍتقاًنو؛ فقد كاف ييمىقَّبي بالميصحؼ؛ ًلشٌدة ًإتقانو لمىحفكظو غير أنو كاف ييدلِّس         ،كذا عف شعبة ،ميٍجمىعه عمى تكثيقو كحفًظو كا 

 .(ُِْ)كالنساَي ،كالعجمي ،كابف المديني ،كابف مىعيف ،كابف القطاف
إذا سَؿ عف أحاديث األعمش يقكؿ: قد صار حديث األعمش  -الضرير يعني-قاؿ أحمد بف حنبؿ: )كاف أبك معاكية        

في فمي عمقما أك أىمىرَّ ًمف العىٍمقىـ(
تضعيفا  -حسب فحكل ظاىره- كىذا الكصؼ مف أبي معاكية لحديث شيخو األعمش ،(ُِٓ)
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ذا فإنو حيف يحدِّث بو يجد لو ينفر مف ىيٍجر القكؿ، كمما ال ييسيغيو مف الكالـ؛ ل -عادة-لو، كرغبة عف ركايتو؛ فإف المرز 
كلكف حقيقة األمر أف ىذا الكصؼ مف أبي معاكية الضرير ألحاديث  ،في فمو مرارة العمقـ؛ لبغضو إياه، كازكراره عنو

ـٍ تىٍس ىلكني عف األىعمىش! سمكني  األعمش خارجة عف مقتضى ظاىر تركيبو المغكم؛ بدليؿ ما بيَّنىو ىك نفسيو حيف قاؿ: )كى
 ،ثـ جاز آخر، فقاؿ: اقرأ الحمد -فقرأ– أرأيتـ لك قيؿ ألحدكـ: اقرأ الحمد. فجاز آخر، فقاؿ: اقرأ الحمد ،عيبىيد اهللعف حديث 

)لكثرة ما كعمؿ أحمد بف حنبؿ مقالة أبي معاكية بالتعميؿ نفسو إذ قاؿ: أم:  ،(ُِٔ)أليس كاف يتبٌرـ؟! األعمش األعمش!(
دَّد عميو حديث األعمش  .(ُِٕ)(ييرى

 

 التعالؽ بيف الداللتيف الكضعية كالنقدية ىك أف أبا معاكية الضرير قد صار حديث شيخو األعمش في فمو عمقما؛ ككجو (ّ
الذيف يحرصكف عمى أف يككف حديث األعمش في مخزكنيـ الحديثي كضمف  ،لكثرة ترداده كقرازتو عمى طالبيو مف الركاة

مٌرات عديدة حتى يكاد يىمىم و؛ إللفو إياه  كاحدان  كالمان م يكرر حالو في ذلؾ حاؿ الذ ،مركياتيـ؛ لجكدتو، كصحتو كحسنو
لو مف المقاـ أعاله، كمف ركعة  جميالن  مع ككف ذلؾ الحديث كالكالـ رفيعان  ،فيشعر بسبب ذلؾ تبر ما كمرارة فيما يقكؿ كيردد

 الت ليؼ كحسف المعاني الش ف الكبير. 
 

 :الَكِبضُ الهَّّطاُح: املطمب الرابع
 

 :اللة الَوضعيةالد (ٔ
أك مبتدأ  ،خبر لمبتدأ محذكؼ -بيذا التركيب-ىذه العبارة ميرىكَّبه كٍصفٌي ميؤتىًمفة مف لفظىي: "كىٍبش" ك"نىٌطاح"، كىما        
 عمى ًخالؼ بيف النحكييف في مثؿ ىذا التركيب.  ،محذكؼلخبر 
: )كاًحدي اٍلًكباًش كاأٍلىٍكبيًش... كاٍلكىٍبشي         (فاٍلكىٍبشي ٍ ًف ًفي أىمِّ ًسفٍّ كافى : )سىيِّدي اٍلقىٍكـً ، (ُِٖ): فىٍحؿي اٍلضى ًمٍف اٍلمىجاًز اٍلكىٍبشي كى

) ـٍ قاًَديىي كى
(ُِٗ). 

: كىًثيري اٍلنٍَّطًح ميٍعتاديهي(        ٍربي اٍلكىٍبًش ًبرىٍأًسًو... ،(َُّ)كالنٌَّطاح: )ًصيغىةي ميبالىغىةو ًمٍف نىطىحى ًمٍف  .(ُُّ)ًنًو(ًبقىرٍ أىٍك  كىاٍلنٍَّطحي: ىك )ضى كى
 .(ُِّ)اٍلباًب: )نىكاًطحي اٍلدٍَّىًر: شىداًَديهي(

كقد عرؼ الناس مف ًطباع الًكباش ما حمىمىيـ عمى التناىي عف المًعب بيا؛ لضراكة ب ًسيا، كًلما عيًيد في الكبش مف أٌنو        
ييٍعبىثى بو( )يىنطىحي كيىعًقري كيٍقتيؿي مف غىير أف ييياجى كى
، الشداَدعيًبث بو؟!. كما عرفكا في الكباش صبرىا عمى  فكيؼ إذا (ُّّ)

مىؿي ييجىب  في المىٍجيىدة سىناميو كالكٍبشي تيٍقطىعي ًإٍليىتيوي   . (ُّْ)كىما يىٍصًبراف(، فقالكا: )الجى
" ًمف ًجية الكضًع تىشي بالس كز؛ ًلما يىبدك في ظاىرىا ًمف        كسرعة  ،ًحدَّة مزاج الكىٍبش كداللة ىذا التركيب: "الكىٍبشي اٍلنٌَّطاحي

يذكد بيما، كأٌنو ال تٍؤنىسي فيو الميالعبة  بقٍرنىيو ًسالحان  كالكيثكب عمييـ خاٌصة أٌنو يىٍعتىد  كثيران  ،مىف ييناًزليو أك ييالعبيو نحكىىيىجانو 
ٍعب كىًعر: يييج كيٍعًقر كيقتيؿ كألجؿ ذلؾ ييتٌقىكال  ٍف كاف ال ،الميداعبة؛ فرىد ه صى ت استعماالن عرب قد أكردكا ىذا التركيب في كاً 

يو كأعداَو.   تيٍشًعر بالثناز كالمدح لمىف كيًصؼ بالكبش فإنما ذلؾ باإلضافة إلى ذكيو كأصحابو، دكف مناَك
 

 :الداللة النقدية (ٕ
تً         ع الٌناس عميو في ش ف الكٍبش الٌنٌطاح في قيكَّ ذىرى  كًحفظ ىىٍيبىتو ،وأىفاد بعضي الن قاًد الميحدِّثيف مٌما تىكاضى كاتِّقاز غيره إٌياه؛ حى

ف طمىقكا ىذا الكصؼ عمى اثنيف مف ركاة الحديث كنيٌقاده؛ ًإظيارا لمكانتيما  ،بىٍطًشو كحٌدة مزاجو كضراكة فٍتًكو حتى بمىف ييالعبو
ٍمبيًَّتو حسب داللت كاة عمى الرغـ مف سكز ظاىر ذلؾ الكصؼ كسى  و الكضعية. كممف كيًصؼ بذلؾ:في ًصيانة الركاية كنقد الر 



 أمحد مهاعيــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٜٚٔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م8201/ ي1431، (1)، ع (14)اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

، )ت .أ  مىمة الخيزاًعي  مىمة بف عبد العىزيز بف صاًلح أبك سى  .ىػ(َُِ مىٍنصكر بف سى
ٍتقاًنو كسعة معرفتو بعمؿ الحديث كنقد رجالو، كذا عف ابف سعد         ،كالدار قطني ،كأحمد ،كابف مىعيف ،ميجمىعه عمى تىٍكثيًقًو كا 

ٍرب قاؿ أحمد بف أبي ك  ،(ُّٓ)في خمؽ كثير ،كابف حجر ٍيثىمىة: زيىىٍير بف حى ٍيثمة )قاؿ الذم كصفو بالكىٍبشه النٌَّطاح ىك أبك خى خى
مىمىة الخيزاعي كىتىٍبتى اليـك عف كىٍبشو نٌطاح( لي أبي: كقد قمنا مف عند أبي سى
(ُّٔ). 

، أبك عبد اهلل البيخارم، )ت .ب  ٍعًفي   .ىػ(ِٔٓ ميحٌمد بف ًإٍسماعيؿ بف إٍبراىيـ الجي
ٍمؽو         مامىًتًو في الحديث كًعمىًمو كًرجاًلو، كذا عف خى ميتَّفىؽه عمى تىٍكًثيًقًو كطىالقىة إٍتقاًنًو كجىاللة قىدره كاً 

قد يىٍستىعصي عمى  (ُّٕ)
ماـ الد ٍنيا في ًفٍقو الحديث( بىؿي الًحٍفًظ، كاً  )إذا  صاعدككاف أبك محمد يحيى بف  ،(ُّٖ)الباحثيف حىٍصريىـ حتى قاؿ ابف حجر: )جى

(ُّٗ)ذكر محمد بف إسماعيؿ يقكؿ: الكىٍبشي اٍلنٌَّطاح(
. 

كأبي عبد اهلل البخارم ثناز كمدح غير متناه؛ لما ليما مف بصر  ،كىذا الكصؼ "الكبش النٌَّطاح" ألبي سممة الخزاعي       
بحيث  ،بو مف سكز الفحكل نافذ في نقد الرجاؿ، كعمؿ الحديث دكف أف ييراد سمبية الداللة لظاىر تمؾ العبارة، كما تشي

 يكصؼ بيا غير المرضي مف الناس.
 ككجو التَّعاليؽ بيف داللتي ىذه العبارة النقدية كالكضعية: أف أبا سممة الخزاعي كأبا عبد اهلل البخارم قد بمغا في حفظ (ّ

تقانو كصبر في  ،كطكؿ نىفىس ،كقٌكة حيٌجة ،ميٍكنىة عىزَّ نىظيرىا قد مىمىكا بيا ًصٌحة نظر ،كنقد رجالو ،كمعرفة عممو ،الحديث كا 
التقميش كالتفتيش في أحكاؿ الركاة كمركياتيـ؛ األمر الذم جعؿ المحٌدثيف كركاة اآلثار يتَّقيكنيما أف ينظرا فييـ كفي مىنقكًليـ؛ 

ليما في ذلؾ حا ،عمى ميناكفتيما أك الرد عمييما أحكاميما -بعد-فيستخرجاف عكارىـ، كيكشفاف عمؿ حديثيـ بحيث ال يىقككف 
الصبكر عمى الشداَد بحيث ، الكاثؽ بقكتو كبمضاز سالحو، الشديد في ضراكتو، حاؿ الكبش الٌنٌطاح الغيكر عمى ىيبتو

ـ  مف الًكباش؛ أف يينازلو  كتسقط مف نفكسيـ ىيبتو.، أك يتعٌرض لو؛ فينكشؼ لمناس ضعفو، يٌتقيو اأٍلىجى
 

 :ُيِغِرُب وَيِمَحُو: املطمب اخلامس
 :لة الوضعيةالدال  (ٔ

"، كلكؿ منيما في الكضع داللة، كفيما اصطمح         في "، كثانيتيما: "يىٍمحى ىذه العبارة جممتاف فعميتاف متعاطفتاف أكالىما: "ييٍغًربي
 عميو الن ٌقاد معنى. 

: ميٍشتىقَّةه ًمٍف اٍلًفٍعًؿ: غىرىبى          ةه سى جانً تى يا مي نَّ كً لى  ةو قاسى نٍ مي  ري يٍ غى  ةه مى مً كى كى  يحه حً صى  ؿه صٍ : أى بازي الٍ كى  ازي الرٌ كى  في يٍ غى قاؿ ابف فارس: )الٍ  ،فىييٍغًربي
ًمٍف فً طى كى الٍ  فٍ عى  دي عٍ بي ةي: الٍ بى غيرٍ الٍ ... كى وً بً  ماهي رى  فٍ مى  رً دٍ يى  ـٍ ذا لى إً  به رٍ غى  ـه يٍ سى  تاهي أى  ـٍ يً لً كٍ ي قى فً  ازً الرٌ  ككفً سي بً  بي رٍ غى الٍ ... كى  .كى . ييقاؿي: غىرىبىٍت الٌداري
تىقيكؿي: في بى رى غٍ  ى فى  ـى مَّ كى : )تى قاؿي يي  ،(َُْ)اأٍلىٍرًض( وً جٍ كى  فٍ ىا عى دي عٍ بي  وي نَّ  ىاٍلباًب: غيركبي الشٍَّمًس كى  ىذا نىكاًدًرًه. كى  الفه : ًإذا جازى ًبغىراًًَب اٍلكىالـً كى
ًرٍيبىةه( يى يً فى  تٍ ميضى : غى مٍ ةي، أى مى مً كى الٍ  هً ىذً  تٍ ريبى غى  دٍ قى ، كىغىريبى كىالميوي، كى ةه رابى غى  وً المً ي كى فً ، كى يوً فً  بي رً غٍ يي كى  وي المى كى  بي رً عٍ يي   .(ُُْ)غى

دِّثيف كثيران بعي كال تى         اإلتياف  -عندىـ-عنيا في الكضع المعجمي؛ إذ ىي  د الداللة االصطالحية في لساف الن ٌقاد الميحى
منو كف الغريب مف الحديث، كيذمٌ بغراَب الحديث: جمع غريب، كىك: )ضد المشيكر، كقد كاف السمؼ يمدحكف المشيكر 

 .(ُِْ)في الجممة(
ًبيًَّة(        ًة في اٍلعىرى حيحى : )ًإمالىةي اٍلكىالـً عىٍف ًجيىًتًو الصَّ كىالمىٍحفي

طى ي في اٍلًقرازىًة( ،(ُّْ) : )اٍلخى  .(ُْْ)كالمٍحفي
ًديثً         : ىك اٍلخىطى ي في أىداًز اٍلحى تىٍصحيؼو في كفي لساف الن ٌقاد الميحدِّثيف: المٍَّحفي ٍعراًبًو، كما يىٍكتىًنؼي ذلؾ ًمف تىٍحريؼو كى  كا 

اإلٍسناًد كالمىٍتفً 
(ُْٓ). 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يق الراوي مبا يصبٌ تضعيفٌتوث

ٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )14(، ع )1(، 1431 ي /2018م ٛٓ 

شارتي        في تىشي بداللة تىٍضعيؼ الراكم المكصكؼ بيا حسب معناىا المعجمي كا  ا ػػػػػكالخيالصة: أف عبارة ييٍغًربي كيىٍمحى
 .االصطالحية

 

 :الداللة النقدية (ٕ
ف" في كصؼ أحد الركاة عمى الرغـ مف داللتيا السمبية المشيرة استعمؿ بعض الن قٌ         اد الميحدِّثيف ىذه العبارة "ييٍغًربي كيىٍمحى

يان إلى التضعيؼ، كالتَّنىق ص مف مكانة صاحبيا مع أف غايتيـ تٍكثيقيو كمدحو في إتقانو الركاية كاإلتياف بيا عمى   كجييا؛ تحرِّ
كاة: لألمانة في التحمؿ كاألداز. كالذم ، أىبك سىًعيدو اٍلبىٍصًرم  )ت كيًصؼ بذلؾ ًمف الر  ـى اٍلتيٍستىًرم   .ىػ(ُّٔيىًزيدي ٍبفي ًإٍبراىي

)ثىٍبته . كقاؿ ابف المديني: (ُْٔ)في آخريف ،كالنَّساَي ،كأبك حاتـ ،كأحمد ،كعمي بف المديني ،كابف مىعيف ،كثٌقىوي ابف سعد       
، كييحدِّثنا عف ابفكقاؿ أب ،(ُْٕ)في الحسف كابف سيريف(  ك الكليد الطىيالسي: )ما رأيت أىٍليىفى ًمنو؛ كاف ييحدِّثي عف الحسف فييٍغًربي

) في  .(ُْٖ)سيريف فيىٍمحى
كاية كالمٍَّحفى فييا         قمت: ال شٌؾ في أفَّ ىذا التعبير بمنطكقو األكؿ قىٍدحه في الٌراكم كتعريض بو؛ فإفَّ اإلغراب في الرِّ

ف تحمَّميا؛ إذ ىك ي تي بالغريب غير المشيكر، كال المعركؼ عند أىؿ الحديث، كذلؾ مىظٌنة االختالؽ عيبه ييعاب بو مى 
في فييا، كال ييقيـي حيركفىيا ككىمماتيا كسياقاتيا عمى الكجو الصحيح  -كذلؾ-كالكضع كالشذكذ، كىك  كاية يىٍمحى كما حيف ييؤٌدم الرِّ

 تحٌمميا أٌكؿ مٌرة عف شيكخو.
 

عاليؽ بيف الداللتيف الكضعية كالنَّقدية: ىك أفَّ يزيد بف إبراىيـ الت ستىرٌم كاف إذا حٌدث بركاياتو عف شيكخو ي تي ككجو التَّ  (ّ
؛ تىحرِّيا لألمانة في النَّقؿ كاألداز حتى لك كاف المنقكؿ مستغرىبا عند الميحدِّثيف، أك (ُْٗ)بيا كما سمعيا دكف تغيير كال تبديؿ

كايات يىتىعٌمد القصد إلييا؛  ،نحرافو عف سىنىًنيا في التعبيرتشيد العربية بخطَو كا حاليو في ذلؾ حاؿى مىف ي تي بالغريب مف الرِّ
رغبة في التَّمىي ز عف غيره ًمف أقرانو، ثـ ىك يىٍمحىف إذا حٌدث فييحرِّؼ في المفظ، أك ييصحِّؼ في المتف كاإلسناد؛ مما يدٌؿ عمى 

تقانو حتى ظير ذلؾ   منو، كعيرؼ بو بيف الن ٌقاد الميحدِّثيف.عدـ ضبطو كا 
 

 .اخلامتة
 انتيت الدراسة إلى جممة مف النتاَج، أىميا:       

 في العربية كالنصكص العالية مف كتاب كسيٌنة، ييؤتى معيكدان  ييعد  خركج معنى الكالـ عف مقتضى ظاىر لفظو أسمكبان  (ُ
 . بو عمى طريقة االفتناف كالتنكيع في أساليب التعبير

طراَؽ حيث أفادكا مما شاع عمى أٍلسيف أبناَيا مف  ،لـ يكف الن ٌقاد المحدِّثكف بمعزؿ عف مجتمعاتيـ الشرعية كالمغكية (ِ
 ك ف يثني عمى المرز خيرا بمفظ أك عبارة ظاىرىا يىشي بالقدح كالسكز دكف أف ييستغرب منو ذلؾ. ،التعبير المختمفة

ا يشبو تضعيفيـ كجرحيـ ييعد  مف التراسؿ الحسف بيف الحقكؿ الداللية؛ حيث إفَّ ىذا األسمكب في تكثيؽ الركاة بم (ّ
البديعية أك تقسيماتيـ  ،استعاره الن ٌقاد المحٌدثكف مف أىؿ العربية في مفرداتيـ البيانية عمى طريقة االستعارة التصريحية

 . ـٌ  عمى طريقة المدح بما يشبو الذَّ
ك عبارة ظاىرىا التضعيؼ أك التجريح أسمكب استعممو الن ٌقاد المحدِّثكف في دىٍرج أحكاميـ تكثيؽ الٌراكم كالثناز عميو بمفظ أ (ْ

كاة  إلى جانب األلفاظ كالعبارات الصريحة المباشرة التي تيعد  ىي األكثر في ىذا السياؽ. ،النقدية عمى الر 
 -عمكمان -ركاة الس ٌنة ككاف ظاىرىا الٌتضعيؼ  في تكثيؽ بعض استعمميا الن ٌقاد المحدِّثكف تيعد  األلفاظ كالعبارات النقدية التي (ٓ
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مف األلفاظ كالعبارات النقدية النادرة االستعماؿ حيث بمغ عدد األلفاظ المفردة التي أكردتيا الدراسة في ىذا السياؽ ثمانية 
 ألفاظ. كبمغ عدد العبارات المرٌكبة في السياؽ نفسو خمس عبارات.

حقيقة ىذه األلفاظ كالعبارات الناقدة التي ظاىرىا التضعيؼ كحقيقتيا التكثيؽ إاٌل إذا كقؼ عمى داللتيا ال يتبٌيف الميتمٌقي  (ٔ
 المراد منيا في السياقات النقدية الكضعية كالمعجمية المغكية، كمف ثـ الكشؼ عف استعماليا السياقي العرفي، كأخيران 

 دم الكناَي.الحديثية؛ ليككف عمى ثىمىج مف أمر ىذا األسمكب النق
بحيث يمكف لمباحث أف يتبينيا عند  ،تككف العالقة بيف الداللتيف الكضعية المغكية كالنقدية الحديثية عالقة تالزمية (ٕ

 الكقكؼ عمى حقيقة الداللتيف، كليست ىي عالقة اعتباطية كما يتكىـ بعض مىف ال دراية لو ب ساليب العرب في التعبير. 
 

 :اهلوامض
                                                 

 . ََِص (،، بيركت، دار الفكر )د.ت، طأساس البالغة (،ىػّٖٓ)ت الزمخشرم: أبك القاسـ محمكد بف عمر ( ُ)
 دار الجيؿ، ، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، بيركت،معجم مقاييس المغةىػ(، ّٓٗابف فارس: أبك الحسيف أحمد بف زكريا )ت ( ِ)

 .َّٓ/ِ (،ُطـ، )ُُٗٗىػ/ُُُْ
 (، حديثِـ، )طُٗٗٗىػ/ُُْٗ، دمشؽ، دار الفيحاز، الجامع الصحيحىػ(، ِٔٓالبخارم: أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ )ت ( ّ)

 .َُٗ، صََٗٓرقـ: 
 امك، دمشؽ، مؤسسة الرسالة،، تحقيؽ: رضكاف مالنهاية في غريب الحديث واألثرىػ(، َٔٔابف األثير: المبارؾ بف محمد )ت ( ْ)

 .َُٕص (،ُطـ، )َُُِىػ/ُِّْ
 .ِٗٓ-ِٖٓ/ُ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ٓ)
، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب كمحمد الصحاح تاج المغة وصحاح العربية (،ىػّّٗ)ت الجكىرم: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد ( ٔ)

 .ِْٕ/ْ (،ُـ، )طُٗٗٗىػ / َُِْنبيؿ طريفي، بيركت، دار الكتب العممية، 
، تحقيؽ: أحمد بف سعيد قشاش، الجامعة اإلسالمية، السعكدية، إسفار الفصيحىػ(، ّّْاليركم: أبك سيؿ محمد بف عمي )ت ( ٕ)

 .ِْٓ/ُ (،ُطىػ، )َُِْ
ٍيو )ت ( ٖ)  م المختكف،، تحقيؽ: محمد بدك تصحيح الفصيح وشرحهىػ(، ّْٕابف المرزباف: أبك محمد عبد اهلل بف جعفر بف ديريٍسنىكى

 .ِِِص (،ُطـ، )ُٖٗٗىػ/ُُْٗالقاىرة، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية، 
، تحقيؽ: مازف محمد السرساكم، المنصكرة، دار ابف عباس، كتاب الضعفاء (،ىػِِّ)ت العيقيمي: أبك جعفر محمد بف عمرك ( ٗ)

 .ُٔٓ/ٔ (،ِطـ، )ََِٖىػ / ُِْٗ
، تحقيؽ: عمي عاشكر الجنكبي، بيركت، دار إحياز تاريخ دمشق الكبيرىػ(، ُٕٓف )ت ابف عساكر: أبك القاسـ عمي بف الحس( َُ)

سير ىػ(، ْٖٕ. كالذىبي: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف )ت ِٔٔ/ِٓ(، ُـ، )طََُِىػ/ُُِْالتراث العربي، 
 .ِْ/ُْ (،ُُطـ، )ُٖٗٗىػ/ُُْٗ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، بيركت، مؤسسة الرسالة، أعالم النبالء

 ىػ/َُْٗ، تحقيؽ: يحيى مختار غزاكم، بيركت، دار الفكر، الكامل في ضعفاء الرجالىػ(، ّٓٔابف عدم: أبك أحمد عبد اهلل )ت ( ُُ)
 .ُّٔ/ُ (،ّطـ، )ُٖٖٗ

 ياض،، تحقيؽ: محمكد الطحاف، الر الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعىػ(، ّْٔالخطيب البغدادم: أبك بكر أحمد بف عمي )ت ( ُِ)
 .ُٓٓ/ِ (،ُطـ، )ُّٖٗىػ/َُّْمكتبة المعارؼ، 

 .َّٓ/ِ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ُّ)
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يق الراوي مبا يصبٌ تضعيفٌتوث

ٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )14(، ع )1(، 1431 ي /2018م ٕٛ 

 

 .ِٕٓ/ُْ، بيركت، دار صادر، د.ط، ت، لسان العرب (،ىػُُٕـ، )ت ابف منظكر: أبك الفضؿ محمد بف مكر ( ُْ)
 .َِٓ/ٔـ، ََُِىػ/ُُِْ(، ُاث العربي، )ط، دار إحياز التر تهذيب المغةىػ(، َّٕاألزىرم: أبك منصكر محمد بف أحمد )ت ( ُٓ)
 دىىاَيـ.عيدَّ ًمنيـ: عمرك بف العاص كخالد بف الكليد كالمغيرة بف شيٍعبة كنيعىيـ بف مسعكد األىٍشجىعي. كقد أيًثر عنيـ جميعا ما يدؿ  عمى ( ُٔ)
 .ُّٓ/ُْ. لو ترجمة في سير الذىبي: (ىػَِّ ت)ىك المعركؼ بالصكفي الصغير عالـ ثقة ( ُٕ)
 .َُِ-َِٗ/ُِ، سير أعالم النبالءالذىبي، ( ُٖ)
 ،أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه الصحيحىػ(، ّٓٔابف عدم: أبك أحمد عبد اهلل )ت ( ُٗ)

 .ّْْ/ِالكامؿ لو  انظر:. ك ُُٕىػ، صُُْْ (،ُتحقيؽ: عامر حسف صبرم، دار البشاَر اإلسالمية، بيركت، )ط
، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، بيركت، دار الغرب تاريخ بغداد (،ىػّْٔ)ت الخطيب البغدادم: أبك بكر أحمد بف عمي ( َِ)

 .ِّّ/ُْ، ََِِىػ/ُِِْ (،ُاإلسالمي، )ط
، التمخيص في عموم البالغة (،ىػّٕٗ)ت حقيقة ىذه القاعدة البالغية في الخطيب القزكيني: محمد بف عبد الرحمف  انظر:( ُِ)

 .ِٗـ، صُٕٗٗىػ/ُُْٖ (،ُ: عبد الحميد ىنداكم، بيركت، دار الكتب العممية، )طتحقيؽ
 .ُّٕ/ّ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ِِ)
 ، مادة شكؾ.ّْٓ/َُ، لسان العربابف منظكر، ( ِّ)
 ىػ/َُُْ (،ُ، القاىرة، دار عالـ الكتب، )طالتوقيف عمى مهمات التعاريف (،ىػَُُّ)ت عبد الرؤكؼ محمد  :المناكم( ِْ)

 .َِٕـ، صَُٗٗ
 المصدر السابؽ.( ِٓ)
، تحقيؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم، بيركت، مؤسسة الكميات (،ىػَُْٗ)ت الكفكم: أبك البقاز أيكب بف مكسى ( ِٔ)

 .ِٖٓـ، صُٖٗٗىػ/ُُْٗ (،ِالرسالة، )ط
 الؾ بف أنس، كغيرىـ.كمنيـ عدا مىف ذيكر: عبد اهلل بف عكف كعفاف بف مسمـ الصفار كيكنس بف يزيد كم( ِٕ)
 .ُّٕ-ُّٔ، صٕ، جسير أعالم النبالءالذىبي، ( ِٖ)
 ىػ/ُُِْ(، ُ، بيركت، مؤسسة الرسالة، )طتهذيب التهذيبىػ(، ِٖٓابف حجر العسقالني أبك الفضؿ أحمد بف عمي )ت  انظر:( ِٗ)

  ، بتصرؼ يسير.َٔ/ْـ، ََُِ
 ىػ/ُُْٕ(، ُ، بيركت، دار الكتب العممية، )طاريخ أبي زرعة الدمشقيتىػ(، ُِٖأبك زرعة الدمشقي: عبد الرحمف بف عمرك )ت ( َّ)

 .ِِٓـ، صُٔٗٗ
 ، تحقيؽ: عبد المعطي قمعجي، بيركت، دار الكتب العممية،تاريخ الثقاتىػ(، ُِٔالعجمي: أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل )ت ( ُّ)

 .ِْٔـ، صُْٖٗىػ/َُْٓ (،ُ)ط
 .ُٖٖ/ُ، بيركت، دار الكتب العممية، )د.ط، ت(، تذكرة الُحفّاظىػ(، ْٖٕأحمد بف عثماف )ت الذىبي: أبك عبد اهلل محمد بف  انظر:( ِّ)
، تحقيؽ: محمد عجاج الخطيب، المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي (،ىػَّٔ)ت الراميرمزم: الحسف بف عبد الرحمف ( ّّ)

  .ِٓٓـ، صُْٖٗىػ/َُْْ (،ّبيركت، دار الفكر، )ط
 .ََِ/ُ، تهذيب التهذيبلعسقالني، ابف حجر ا انظر:( ّْ)
 (،ُ، تحقيؽ: كصي اهلل عباس، بيركت، المكتب اإلسالمي، )طالعمل ومعرفة الرجالىػ(، ُِْابف حنبؿ: أحمد بف محمد )ت ( ّٓ)

 .ِِْ/ّـ، ُٖٖٗىػ/َُْٖ
 المصدر السابؽ.( ّٔ)
 .ُِٗ/ّّ، تاريخ دمشقابف عساكر، ( ّٕ)
 .ُّٖ/ّ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ّٖ)
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 .ِّٖ-ِّٕ/ُّ، لسان العربابف منظكر، ( ّٗ)
، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، دمشؽ، دار مفردات ألفاظ القرآن (،ىػِْٓ)ت الراغب األصفياني: الحسيف بف محمد ( َْ)

 .ْٓٓـ، صُٕٗٗىػ/ُُْٖ (،ِالقمـ، )ط
 ،(ُلقاىرة، دار إحياز الكتب العربية، )ط، تحقيؽ: عبد العميـ الطحاكم، االفاخرىػ(، َِٗابف عاصـ: المفضؿ بف سممة )ت ( ُْ)

 .ِّٗىػ، صَُّٖ
مىٍيؼو اٍلفىٍيًمي  كناشبه اأٍلىٍعكىري كسىٍعده بف ال( ِْ) مىكة، كميرَّةي بف خي مىٍيؾي بف اٍلسَّ ، كغيرىـ.عيدَّ ًمنيـ: عىيار بف ميٍحًرز، كالس   ن عماًف اٍلعىٍبًدم 
ٍمعىج الككفي كسميماف الشاذككني كعمرك بف عمي الفالس.كمنيـ عدا مىف ذيًكر: إسماعيؿ بف رجاز ال( ّْ) بىيدم كأىٍكسي بف ضى  زي
 .ّٕٓ/ْ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ْْ)
، كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (،ىػّْٓ)ت ابف حباف البستي: أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد ( ْٓ)

 .ّٓ/ُىػ، َُِْ (،ِايد، حمب، دار الكعي، )طتحقيؽ: محمكد إبراىيـ ز 
 .ُٕٕ/ٗ، سير أعالم النبالءالذىبي، ( ْٔ)
 .ُٕٔ/ّ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ْٕ)
 ىػ/َُِْ (،ُ، بيركت، مؤسسة الرسالة، )طتقريب التهذيب (،ىػِٖٓ)ت ابف حجر العسقالني: أبك الفضؿ أحمد بف عمي ( ْٖ)

 .َْٕٔة: ، الترجمِّْـ، صُٗٗٗ
، تحقيؽ: بشار عكاد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم (،ىػْٖٕ)ت الذىبي: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف ( ْٗ)

 .ِٖٗ/ٓـ، ََِّ (،ُمعركؼ، بيركت، دار الغرب اإلسالمي، )ط
، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، عمدة الُحّفاظ في تفسير أشرف األلفاظ (،ىػٕٔٓ)ت السميف الحمبي: أحمد بف يكسؼ ( َٓ)

 .ّّٕ/ِـ، ُٔٗٗىػ/ُُْٕ (،ُبيركت، دار الكتب العممية، )ط
 .ِٖٓ/ّ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ُٓ)
 .ّٓٓ، صأساس البالغةالزمخشرم، ( ِٓ)
 .ُٖٗ/َُ، ، لسان العربابف منظكر( ّٓ)
، القاىرة، دار المعارؼ، وب في المضاف والمنسوبثمرات القم (،ىػِْٗ)ت الثعالبي: أبك منصكر عبد الممؾ بف محمد ( ْٓ)

 .َٖ/ُد.ط، ت، 
 .ِّٔ/ّ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني، ( ٓٓ)
 .َّٔ/ّ، تاريخ بغدادالخطيب البغدادم، ( ٔٓ)
 المرجع السابؽ.( ٕٓ)
 .َّٔ/ُرفة، د.ط، ت، ، بيركت، دار المعطبقات الحنابمةىػ(، ِٔٓابف أبي يعمى الحنبمي: أبك الحسيف محمد بف محمد )ت ( ٖٓ)
 .ُّٗ/ْ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ٗٓ)
 .ّّٔ، بيركت، دار إحياز التراث العربي، د.ط، ت، صكتاب العين (،ىػُٕٓ)ت الفراىيدم: الخميؿ بف أحمد ( َٔ)
 ، الككيت،، تحقيؽ: حسيف نصارتاج العروس في شرح القاموسىػ(، َُِٓالزبيدم: محمد بف محمد الحسيني المرتضى )ت ( ُٔ)

 . ُّ-َّ/ُّـ، ُّٗٗىػ/ُُّْ (،ُكزارة اإلعالـ، )ط
 كمنيـ عدا مىف ذيًكر: عمرك بف دينار، كالحسيف بف فيـ، كغيرىـ.( ِٔ)
 .ِٖٔ/ّ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ّٔ)
 .ُْٓ-ُْْ/ٕ، سير أعالم النبالءالذىبي، ( ْٔ)
 .ْٖٓ/ُ، ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني( ٓٔ)
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 .َُّْ، الترجمة: ُُّ، صتقريب التهذيبابف حجر العسقالني، ( ٔٔ)
 .ٖٔ/ٗ، ، تاريخ بغدادالخطيب البغدادم( ٕٔ)
 .َِٓ/ٓ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ٖٔ)
 /ىػُِْْ(، ُإبراىيـ شمس الديف، بيركت، دار الكتب العممية، )ط :، تحقيؽاألفعالىػ(، ُٓٓابف القطاع: عمي بف جعفر )ت ( ٗٔ)

 .ْٔٓـ، صََِّ
 .ُْٕ/ُٖ، تاج العروسالزبيدم، ( َٕ)
 ىػ/َُْٖ(، ُ، بيركت، دار الكتب العممية، )طمجمع األمثالىػ(، ُٖٓالميداني: أبك الفضؿ أحمد بف محمد النيسابكرم )ت ( ُٕ)

 .ّْٗ/ُالسابؽ،  انظر:. كشظاظ: رجؿ مف بني ضٌبة. كاف لصا فٌتاكا يقطع الطريؽ عمى الناس. َِّ/ِـ. ُٖٖٗ
 .ُّّ/ُ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ِٕ)
، حيدرآباد، داَرة المعارؼ العثمانية، الجرح والتعديل (،ىػِّٕ)ت ابف أبي حاتـ الرازم: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد ( ّٕ)

 .َّّ/ِـ، ُِٓٗىػ/ُُّٕ (،ُ)ط
 المصدر السابؽ.( ْٕ)
 كتاب الجرح كالتعديؿ، المصدر السابؽ.تعميؽ الشيخ عبد الرحمف المعممي عمى  انظر:( ٕٓ)
 ، كما بعدىا، بتصرؼ.ُّّ/ُ، تهذيب التهذيب، ابف حجر العسقالني( ٕٔ)
 .َّّ/ِ، الجرح والتعديلابف أبي حاتـ الرازم، ( ٕٕ)
 ، كما بعدىا.ُّّ/ُ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ٖٕ)
، ، تحقيؽ: محمد رضكاف عرقسكسيميزان االعتدال في نقد الرجالىػ(، ْٖٕ)ت الذىبي: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف ( ٕٗ)

  .ُِِ/ُـ، ََِٗىػ/َُّْ (،ُبيركت، دار الرسالة العالمية، )ط
 .َِّ/ٓ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( َٖ)
 . َُْ/ُّ، لسان العربابف منظكر، ( ُٖ)
 .ٖٗٗ، صكتاب العينالفراىيدم، ( ِٖ)
 .ُّٓ/ّٔ، ستاج العرو الزبيدم، ( ّٖ)
 .ِّٕ/ُىػ، ُُْٕ(، ُ، بيركت، دار صادر، )طالتذكرة الحمدونيةىػ(، ِٔٓحمدكف: أبك المعالي محمد بف الحسف )ت  ابف( ْٖ)
، حمب، دار القمـ روض األخيار المنتخب من ربيع األبرار (،ىػَْٗ)ت ابف الخطيب: محمد بف قاسـ بف يعقكب األماسي ( ٖٓ)

 .ْٖ/ُىػ، ُِّْ (،ُالعربي، )ط
 ، كما بعدىا.ّْ/ُ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني، ( ٖٔ)
  .َٗ/ٔ، تاريخ بغدادالخطيب البغدادم، ( ٕٖ)
 المصدر السابؽ.( ٖٖ)
: ، تحقيؽشرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالكىػ(، ٕٗٔعمى سبيؿ المثاؿ: ابف عقيؿ: عبد اهلل بف عقيؿ العقيمي اليمداني )ت  انظر:( ٖٗ)

 .ْْ/ِد.ت،  (،ِد الحميد، بيركت، دار إحياز التراث العربي، )طمحمد محيي الديف عب
، تحقيؽ: مازف المبارؾ كمحمد عمي ُمْغني المبيب عن كتب األعاريب (،ىػُٕٔ)ت ابف ىشاـ األنصارم: عبد اهلل بف يكسؼ ( َٗ)

 ، بتصرؼ.ِٕٓـ، صُٖٓٗ (،ٔحمد اهلل، بيركت، دار الفكر، )ط
 .َُِ-َُُ/ِ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ُٗ)
 أجاز . كأبك سيارة: رجؿ مف بىني عىٍدكاف، اسمو: عيمىٍيمة بف خالد بف األعزؿ. ككاف لو حمار أسكدُّٓ/ُالميداني، مجمع األمثاؿ، ( ِٗ)

 .ُٕٓ/ِق انظر:الناس عميو مف المزدلفة إلى منى أربعيف سنة. كفي كتاب الحيكاف لمجاحظ: "أصبر" بدؿ "أصح". 
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 ىػ،ُُِْ(، ُ، بيركت، مؤسسة األعممي، )ط(، ربيع األبرار ونصوص األخيارىػّٖٓالقاسـ محمكد بف عمر )ت الزمخشرم: أبك ( ّٗ)
ٓ/َّٔ. 

 .ِٓٓ/ٓ، التذكرة الحمدونيةابف حمدكف، ( ْٗ)
 .ِّٔ/ِ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ٓٗ)
 .َّٕ-ّٗٔ/ُابف منظكر، لساف العرب، ( ٔٗ)
 ىػ/َُْٓ (،ُ، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، دار صادر، )طالطبقات الكبرى (،ىػَِّ)ت ابف سعد: أبك عبد اهلل محمد ( ٕٗ)

 .ّّٔ/ٕـ، ُٖٓٗ
 ، بيركت، دار الفكر، د.ط، ت،هدي الساري مقدمة فتح الباريىػ(، ِٖٓابف حجر العسقالني: أبك الفضؿ أحمد بف عمي )ت ( ٖٗ)

 .ِْٓص
 المصدر السابؽ، بتصرؼ.( ٗٗ)
 ـ،ُّٖٗىػ/َُّْ(، ُ، بيركت، دار الفكر، )طالثقاتىػ(، ّْٓاتـ محمد بف حباف بف أحمد )ت ابف حباف البستي: أبك ح( ََُ)

ٗ/ُْٖ. 
، تحقيؽ: محمد عبد الميًعيد خاف، بيركت، عالـ الكتب، تاريخ جرجان (،ىػِْٕ)ت السيمي: أبك القاسـ، حمزة بف يكسؼ ( َُُ)

 . ّٓٗـ، صُٕٖٗىػ/َُْٕ (،ْ)ط
 المصدر السابؽ. انظر:( َُِ)
 ُٔٔ/ٔلذىبي، ا( َُّ)
 .ُٖٔ-ُْٖ/ُّ، سير أعالم النبالء. كالذىبي، ِّٖ-ِّٔ/ٔ، تاريخ دمشقابف عساكر، ( َُْ)
، تحقيؽ: عبد العزيز كشف النقاب عن األسماء واأللقاب (،ىػٕٗٓابف الجكزم: أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )( َُٓ)

 .ِْٕ/ُـ، ُّٗٗىػ/ُُّْ (،ُراجي الصاعدم، الرياض، مكتبة دار السالـ، )ط
 .ِّٖ/ٔ، تاريخ دمشقابف عساكر، ( َُٔ)
 المصدر السابؽ.( َُٕ)
 .ُِِ-َِِ/ُْ، ، لسان العربابف منظكر( َُٖ)
، تحقيؽ: عاَشة ابنة الشاط  كآخريف، المحكم والمحيط األعظم في المغة (،ىػْٖٓ)ت ابف سيدة: عمي بف إسماعيؿ ( َُٗ)

 .َّٓ/ّـ، ُٖٓٗىػ/ُّٕٕ (،ُ)طالقاىرة، معيد المخطكطات بجامعة الدكؿ العربية، 
، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، بيركت، دار الجيؿ، كتاب الحيوان (،ىػِٓٓ)ت الجاحظ: أبك عثماف عمرك بف بحر ( َُُ)

 .ٕٗ/ْد.ط، ت، 
 .ُْٖالمصدر السابؽ، ص( ُُُ)
 .َُِ-ُُٗالمصدر السابؽ، ص( ُُِ)
 .َُّْ، صكتاب العينالفراىيدم، ( ُُّ)
 .ُٖٔػُٖٓ/ٓ، لمغةتهذيب ااألزىرم، ( ُُْ)
 .ُِِػَِِ/ُْ، لسان العربابف منظكر، ( ُُٓ)
 .ّٖٗ/ُ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ُُٔ)
 .ْٔٔ/َِ، تهذيب الكمالالمزم، ( ُُٕ)
 .ُٕٔ/ّ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ُُٖ)
 .ُِْ/ُّ، تاريخ بغدادالخطيب البغدادم، ( ُُٗ)
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 ىػ/َُْْ(، ٓ، الرياض، مكتبة العبيكاف، )طحاشية كتاب قواعد في عموم الحديث لمتهانويىػ(، ُُْٕ)ت  أبك غدة: عبد الفتاح( َُِ)
 .ِّْـ، صُْٖٗ

 .ِْٗ/ِ، المحكم والمحيط األعظم في المغةابف سيدة، ( ُُِ)
 .ُُْ/ّّ، تاج العروسالزبيدم، ( ُِِ)
 .ّٖٓ/ِ، مجمع األمثالالميداني، ( ُِّ)
 .َُٗ/ِ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ُِْ)
 .ِّٔ/ُ، العمل ومعرفة الرجالابف حنبؿ، أحمد، ( ُِٓ)
 .ُّْ/ّ، تاريخ بغدادالخطيب البغدادم، ( ُِٔ)
 .ِّٔ/ُ، العمل ومعرفة الرجالابف حنبؿ، ( ُِٕ)
 .ّّٖ/ٔ، لسان العربابف منظكر، ( ُِٖ)
 .ٖٕٕـ، صُٕٖٗىػ/َُْٕ(، ِسة الرسالة، )ط، بيركت، مؤسالقاموس المحيطىػ(، ُٕٖالفيركزآبادم: محمد بف يعقكب )ت ( ُِٗ)
 .ِِِٖ/ّـ، ََِٖىػ/ُِْٗ (،ُ، عالـ الكتب، )طمعجم المغة العربية المعاصرة (،ىػُِْْ)ت عمر: أحمد مختار ( َُّ)
، تحقيؽ: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح (،ىػُٗٔ)ت الفيرم: أبك جعفر أحمد بف يكسؼ بف عمي المىٍبًمي  ( ُُّ)

 .ٔٗـ، صُٕٗٗىػ/ُُْٖ (،ُؾ بف عيضة الثبيتي، مكة المكرمة، جامعة أـ القرل، )طعبد المم
 .ِْْ/ٓ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ُِّ)
 .ُِٕ/ِ، كتاب الحيوانالجاحظ، ( ُّّ)
 .ّٖٔ/ٓ، ربيع األبرار ونصوص األخيارالزمخشرم، ( ُّْ)
 .ُٕٓ/ْ، تهذيب التهذيبابف حجر،  انظر:( ُّٓ)
 .ّٖٓ/ُ، حفاظ، تذكرة الالذىبي( ُّٔ)
 .ّْٓ-َْٕ/ُِ، سير أعالم النبالء، الذىبي، انظر:( ُّٕ)
 .ِٕٕٓ، الترجمة َْْ، صتقريب التهذيبابف حجر، ( ُّٖ)
 .َّْ/ِ، ، تاريخ بغدادالخطيب البغدادم( ُّٗ)
 .ُِْ-َِْ/ْ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( َُْ)
 . ْْٕ، صأساس البالغةالزمخشرم، ( ُُْ)
، ، تحقيؽ: ىماـ سعيد، الزرقازشرح عمل الترمذيىػ(، ٕٓٗالفرج عبد الرحمف بف أحمد البغدادم )ت رجب الحنبمي: أبك  ابف( ُِْ)

 .ُِٔ/ِـ، ُٕٖٗىػ/َُْٕ (،ُمكتبة المنار، )ط
 .ِّٗ/ٓ، معجم مقاييس المغةابف فارس، ( ُّْ)
 .ُٕٖٓ، صالقاموس المحيطالفيركزآبادم، ( ُْْ)
 ، تحقيؽ: الخضير، الرياض، دار المنياج،ح المغيث بشرح ألفية الحديثفتىػ(، َِٗالسخاكم: محمد بف عبد الرحمف )ت ( ُْٓ)

 ، بتصرؼ.ُْٓ/ّىػ، ُِْٔ (،ُ)ط
 .َْْ/ْ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ُْٔ)
 المصدر السابؽ.( ُْٕ)
، تحقيؽ: الصحيحالتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع  (،ىػْْٕ)ت الباجي: أبك الكليد سميماف بف خمؼ ( ُْٖ)

 ُِِٖ/ّـ، ُٖٔٗىػ/َُْٔ (،ُأبك لبابة الطاىر حسيف، الرياض، دار المكاز، )ط
 .َْٓ/ْ، تهذيب التهذيبابف حجر العسقالني،  انظر:( ُْٗ)


